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Kalifornia, palatáblán

A Szabóky Zsigmond Rafael a
Játékszínben

A Hyppolit, a lakáj és a Máli néni után itt a
Játékszín harmadik sikerült és sikeres
Verebes István-rendezése, ami minden-
képp azt jelzi, hogy a néhány év alatt az
élre tört (s a mindenütt-jelenvalóságot
egyelőre még jól viselő) színész-rendező-
konferanszié-író-showmannek rende-
zőként legsajátabb területe a két világhá-
ború közötti polgári - minek is nevezzük?
Szomory Dezső és Füst Milán esetében
leginkább groteszknek, noha szerzőik
nem használták e műfaji meghatározást,
ami azonban nem zárja ki, hogy művelték,
hiszen a Máli néni és a Szabóky Zsigmond
Rafael (de még a sokkal szimplább
Hyppolit sem) mondható tiszta víg-
játéknak. A szerzők némiképp a Dandin
György Moliére-jét idéző fanyar grimaszt
vágtak arra az osztályra, melyből szület-
tek, s melyen kívül élni nem tudnának: a
magyar vagy még inkább a pesti polgár-
ságra. Megtagadni képtelenek, hinni vi-
szont nem tudnak benne, bárhogy sze-
retnék is - legföljebb tán reménykednek,
hogy egyszer még majd lábra áll, nagy-
korú lesz, öntudatos, erős és európai ez az
osztály, és hajlandó saját értelmiségéhez -
hozzájuk - igazodni. Ezért hát nem valami
maró, kegyetlen szatírával ábrázolják,
inkább csöppet szomorkás, csöppet
gyengéd iróniával tárták fel kisszerű-
ségének és nagyrahivatottságának kiáltó
ellentétét. Vagyis készen áll, teljes fegy-
verzetben jelenik meg a színpadon a korai
magyar groteszk.

Így van ez akkor is, ha épp a Szabóky
Zsigmond Rafael nem éri el a néhány -
számban kevés, de súlyban annál
jelentősebb - évvel korábban született
remek-művű Szomory Dezső-hármas, a
Györgyike, drága gyermek, a Bella és a
Hermelin színvonalát; igaz, nem is
sorolható a hanyatlás hosszú korszakának
termékei, a Bodnár Lujzák, Takáts Alice-
ok, Szegedy Annie-k mellé. Az 1924-ben
keletkezett Szabóky Zsigmond Rafael
pontosan e két korszak határmezsgyéjén
áll, még hordozva sok elemet az előző
kor-szak remekléseiből s már viselve a
következő korszak bélyegeit. Az első
világháború s a régi világ összeomlása
után Szomory lába alól voltaképp
kicsúszott a

talaj. Az, amit ő a magyar polgárságról
feltételezett s remélt, egyre illuzóriku-
sabbá vált, de hát nem épp kimutathatóan
ezen osztály hibájából; másfelől a sikert
mohón szomjazó szerző továbbra is csak
e fogyatkozó súlyú, mégoly bizonytalan
önálló karakterét is egyre vesztő osztály
köréből remélhette közönségét. Akkor
pedig mégsem lehet vele szemben
túlzottan kegyetlen, annál is kevésbé, mert
hát mivé legyen ő maga, ha saját osztá-
lyával, anyagi és szellemi bázisával leszá-
mol.? Meg aztán mégis, hátha, hátha...
hátha a színi tükörkép láttán még mindig
éledhet, öntudatra kaphat az ábrázolás
tárgya... (Illúzió volt ez is; a darab a víg-
színházi bemutatón megbukott.)

Ez a hasadt írói álláspont pontosan
csapódik le a Szabóky Zsigmond Rafael-
ben, amely Szomory Dezső utolsó meg-
szenvedett drámájának tűnik. A régi har-
mónia megcsorbult; a kései rnagyar
nagypolgárban Szomory már nem tud
úgy hinni, ahogy még hitt a polgári
művész, Kéji Bella vagy Páli Tibor
önarcképelemeket is hordozó alakjában, a
Hermelin egész polgári-művészi tenyé-
szetében vagy a bizonyos polgári méltó-
ságot hordozó - igaz, az I. felvonás után
nem véletlenül eltüntetett - Keilits dok-
torban. Most a polgári hierarchia csúcsá-
hoz közelítene: a nagyvállalkozóhoz, a
magyar vasemberhez, akinek szituációja
és kettős keresztneve nem véletlenül

idézi Ibsen hősét, John Gabriel Bork-
mant. Szabókyt is totális igény hevíti,
hogy az életet birtokba vegye; a közélet-
ben és a magánéletben egyaránt korlátlan
hatalmat követel és tart természetes-nek.
Bukni aztán persze Ibsen hőse is bukik,
de a zord tragikum ormairól; s attól, hogy
Szabóky elképzelései is kudarcot
vallanak, még az ő fenségén sem esnék
csorba. De micsoda szomorú, micsoda
kisszerű bukás ez! Gondoljunk vissza a
Györgyike, drága gyermekre: a
magabiztos, a támadhatatlan polgári erőd
ott is országon kívül, Bécsben volt,
Hübner Félix onnan jött, hogy magának
szép, kicsi magyar luxusfeleséget vásá-
roljon. De mégis, az a monarchia volt,
Bécs, és benne Hübner Félix egy kicsit a
miénk is, a mi polgárunk, a mi, magyarul
is beszélő, a Sacherben és a Zserbóban
egyaránt otthonos vasemberünk. S ma-
gyar Hübner Félix e tíz évvel későbbi
utóda, Raády Melinda is, de micsoda
különbség: ő már Kaliforniából jött, ami-
hez semmi közünk, s melynek erős nap-
sugárzásában szinte elolvad Szabóky
Zsigmond Rafael, a szegény magyar
vasember, aki hiába írta ki bankja cégé-
réül a Kalifornia nevet „krétával, palatáb-
lára", mint egy kisiskolás: attól még egy
dabasi stég kedvéért kényszerült sikkasz-
tani, és fennhéjázó hűvösvölgyi villájá-
ban, a szökőkút csobogásától - nem is:
„spriccelésétől" - kísérve felsált - nem
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is felsált: „felsárt" - ebédel zöldbabfőze-
lékkel. Vége az álomnak - Raády Me-
linda hóna alá csapja a pórul járt kis
magyar nagykapitalistát, és viszi magával
öregedő selyemfiú, szép nagy magyar
luxusférj gyanánt.

A darab mindazonáltal mégsem egyér-
telmű Szomory már vázolt, bizonytalan,
ellentmondásos nézőpontja miatt; mert
szereti is az ő Szabókyját, mert nem tud-
ja kivonni magát mágnesessége alól, s
mert, akár egy magasztos bukással is,
megmenteni mégsem akarja; mert nem
igazán tragikomikusnak látja, hanem tra-
gikusnak is, komikusnak is, ami nem
ugyanaz. Végig tétovázik a két lehetőség
között: hősét fölmentve a magyar polgár-
ság beszűkült, szegényes lehetőségeit
ítélje-e el, melyek nem viselnek el egy
Szabóky Zsigmond Rafaelt, avagy szét-
pukkassza-e hőse mítoszát, mint nevet-
séges pozőrét. Szabóky például egy íz-
ben nagyon is pontosan megfogalmazza
helyzetét: „No de itt a röghöz vagyok
kötve, ember! itt nem vagyunk nagy láza-
sok és bivalyok és félistenek, úgy szár-
nyalok csak, mint a rongy a szélben, ami
repülne . . ." - mondja Dianénak. Egy tra-
gikus hős helyzete és helyzetfelmérése
ez - de milyen gyáván, siralmasan mene-
kül aztán ez a hős Raády Melinda keb-
lére, vagy, ahogy Verpeléty ügyvéd
mondja, „fjordjára", a feje fölött össze-
csapó köz- és magánéleti hullámok elől:
„Elvinnél engem?!" A baj csak az, hogy
ez már nem ugyanaz a hős; annak csak
azért is ragaszkodnia kellene az álmai-
hoz, akár a dabasi stéghez is. A dráma
szempontjából ez már egy másik ember.

Ugyanez a hasadtság tükröződik Sza-
bóky áldozatainak ábrázolásában is.
Magda, Diane, Teri, más módon Raády
Gida s az öreg Szabókyék imádják, szen-
vednek, kínlódnak érte, s a végén fakép-
nél hagyva, hoppon maradva néznek
utána; de Szomory nem meri szenvedé-
süket komikusnak, illetve komikusnak is,
a kis téthez képest aránytalannak raj-
zolni, kivált nem a két nővér esetében.
Magda és Diane hősi szenvedése (amit
nyilván a kiváló művésznők, Varsányi
Irén és Gombaszögi Frida is ilyennek
vártak el s így ábrázoltak), Raády Gida
kétségbeesett vergődése Szabóky alak-
jára is hősi visszfényt vetít: ilyen embe-
rért mégiscsak érdemes volt feláldozni
életet, boldogságot, saját egyéniséget.

Verebes István tehát nehéz helyzet-
ben volt, mikor ezt az izgalmasan erős,
de alapvetően hibrid művet meggyőzően
kerek előadásban akarta színre vinni.

Egyetlen hagyománya lehetett (ha látta):
a Szegvári Menyhért rendezte 1982-es
igen jó pécsi előadás, amely nem véletle-
nül választotta a Hagyd a nagypapát!
címet, ezt a szövegből végig kizengő
mulatságos refrént: a rendezés minde-
nekelőtt a dialógus gunyorosan felstili-
záló zeneiségére épített és kínált egy fre-
netikus operaparódiát egy bizarr mena-
zsériáról, amely lázas igyekezettel próbál
lehetőségeivel és hajlamaival ellentétes
nagystílű életet élni, s így ez a kitartott
póz mindvégig egyértelműen komikus-
nak hat. A tudatosan mesterkélt stíljáték-
ból persze elsikkadt a dráma minden
lírája, önsajnálata, nosztalgiája, még iró-
niájának légiesebb felhangjai is, de ezt a
néző adott esetben nem érezhette vesz-
teségnek: volt, ami kárpótolja.

Verebes azonban nem ezt az utat
választotta. Ő a szöveg komplexitását
akarta minél teljesebben érvényesíteni s
a groteszk alaphangon belül megszólal-
tatni az irónia, a líra, sőt helyenként már-
már a tragikum hangjait is, abból ki-
indulva, hogy elrontott életek látványa
sohasem lehet tisztán komikus. A ren-
dező gyengédség és finom irónia keveré-
sével ábrázolja a hátra- és elhagyottakat:
a nővéreket, a gyermekeket, a cseléd-
lányt s a tehetetlen öreg szülőket, akik-
nek kedvéért energikus dramaturgiai
beavatkozással, egy korábbi szövegrészt
a végére csúsztatva, még egy csehovi
hangulatú befejezést is komponál, a két
reménytelenül magára maradt, sorsából
keveset vagy mit sem értő, vádolni vagy
szemrehányni képtelen fekete ruhás
öreg-ről - elvégre, mint a Ványa
bácsiban, a Három nővérben, a
Cseresnyéskertben, itt is vannak, akiknek
sikerül elmenni, s vannak, akik a
peremre vetve hátra-maradnak. Magda
és Diane így egyértelműen
rokonszenvesek itt, még ha Magdus
kezdetben kicsit butuska, Diane
meglehetős szenvelgő - a végén mind-
ketten tudatára ébrednek kisemmizett-
ségüknek, s kivált Magdus a maga
kemény tisztánlátásával szinte jelképes
figurává nő.

Mindez korántsem jelent stílus- vagy
aránytévesztést, ide nem illő pátoszt:
Verebes pompás mulatságot is rendezett.
Ő sem tartóztatja meg magát a dialó-
gusban rejlő lehetőségektől, az operai
elrendezésű áriáktól, duettektől, tercet-
tektől s így tovább akár a nonettig, szö-
kellnek a szavak, szomorys barokkban,
líraian és önironikusan, pózokat is lá-
tunk, manírokat, meg lázas, minden rez-
dülésükben célra törő, egészében mégis

céltalan jövés-menéseket, és közben mu-
zsikálnak, mert ez is „egy zenei ház,
kérem", mint a Bellában, és mindezen
rengeteget lehet nevetni, egyenesben is,
„atelier"-ben is - csak eközben a szerep-
lőknek végig megvan a maguk belső
igazsága, akarnak valamit, ha nem is
mindvégig ugyanazt, s a saját törvényeik
szerint élik és teszik tönkre az életüket.

Ebben az előadásban kiváltságos hely-
zetük van a színészeknek: ha élni tudnak
lehetőségeikkel, egyszerre élhetnek át és
idegeníthetnek el, hozhatnak lélekbe
merülő realizmust és vibráló stilizációt,
és aki minderre képes, kiemelkedőt ala-
kít. A válogatott csapatban vannak ilye-
nek szép számmal. Főképp a nők között -
Verebes, úgy tűnik, nagyon ért a nyelvü-
kön, ami már önmagában ritkaság. Mar-
gitai Ági, Koós Olga és Vándor Éva
között sorrendet sem lehet felállítani. Az
idős Szabóky-pár esetében Verebes szel-
lemesen utal a címszereplő dzsentrigyö-
kereire, s ez magyarázza, hogy a két öreg
alig ért valamit a körülöttük dúló polgári
fejleményekből. Ezen belül Koós Olga
Nagymamája mintha a Ványa bácsi
„maman"-ját tenné át divatjamúlt, mégis
tartással rendelkező magyar dámára; tö-
kéletes természetességgel idegen e kör-
nyezetben, s időnkénti zavarát élvezetes
bisszigséggel hidalja át.

Margitai Ági és Vándor Éva egyként
meglepetés, de más-más okból. Margitai
ugyane színpad más estéin tüneményes
Máli néni, s a papírforma tán inkább Ber-
tával hozta volna össze; Magda szerepe
elvben fiatalabb színésznőt kívánna, s
régen is volt látható lírai szépasszony
szerepben. De Margitai ebben is első-
rangú: ahogy a kezdeti naiv, olvadó sze-
relmet levedleni kénytelen s Szabóky
önmagát rég feladott árnyékából önálló
emberré, szenvedő, gyűlölködő, keserű
és büszke asszonnyá válik, ugyanakkor
őrizve mű és szerep arányait, tehát elke-
rülve, hogy a darab egyszer csak róla
kezdjen szólni, s ráadásul végigcsendítve
egyfajta finom, moll humort - mester-
munka.

A meglepetés, amelyet Vándor Éva
szerez, talán még nagyobb, hiszen e szí-
nésznőt - bár kevés szerepében láttam -
eddig a magam tőzsdéjén sem jegyeztem
az élvonalban. Most szinte perfekt játé-
kot nyújt. Nemcsak nagyon szép, de
szépségét dramaturgiai tényezővé tudja
emelni, kezdetben pozitív értelemben,
úgy, hogy betöltse a színpadot, majd
negatívan is: mikor őt, aki a maga sze-
mében is a végzet asszonya, Szabóky



egyszer csak brutálisan ejti, szépségének
belső fénye kialszik, és Diane valósággal
elszürkül, aszerint, ahogy elveszti hitét
önnön varázsában. S közben roppant
összetett színészi feladatot old meg:
eljátssza, minden intonációjával, maga-
kellető és űzött mozgásával, fölényével és
rettegésével, hogy szerelmes sógorába, de
kímélni akarja nővérét, s egyszersmind azt
is, hogy ezt az izgalmas helyzetet őrülten
élvezi, és nagy gyönyörűséggel sajnálja
elsősorban önmagát. Tiltott regényekből
rakja össze magának Raády Gida
elcsábításának hálás szerepét is, és épp
mikor további borzongató fejleményeket
remélne, veszik le róla a rivaldafényt -
ami persze egyszersmind roppant komikus
is.

Berta szerepében nagy közönségsikert
arat Schubert Éva, joggal: biztos rutinnal,
kiváló poentírozási készséggel ját-szik, s
még az sem vehető tőle rossz néven, hogy
nemegyszer áriába transzponált
anyósvicceket ad elő, ugyanis, valljuk be,
a szerep maga is elsősorban anyósvicc,
amibe Szomory viszonylag kevés
eredetiséget vitt; azt, hogy Berta Szabóky
egyetlen ellenzéke, aki kezdettől átlát
rajta, végeredményben szándékosan
devalválja az anyósi státussal.

Még két hölgy a rajongók kórusából:
Fazekas Zsuzsa (Teri) pontosan, bár kissé
iskolásan, Gruiz Anikó (Irmus)
helyenként kissé negédesen viszi a maga
szólamát. A férfiak közül nagyon stílusos
Bozóky István játéka; az öreg Szabóky
szenilitása mögül nagy színészi bölcses-
ség üt át. Bajor Imrének, a Játékszín saját
fölfedezettjének Verpelétyje most is
színős és eleven, de meglehetős egysíkú;
mindent eljátszik, amit kell, de ebben az
előadásban a poénoknak mélyebbről kel-
lene jönniök, s a Magdusba titkon szerel-
mes ügyvéd az előadás Medvegyenkója is
lehetne. Bars József Raády Gidája, noha
fals hangot ő sem fog, a leghalványabb
tagja a gárdának; talán a rendező
figyelméből jutott neki a kelleténél ke-
vesebb.

És most - hic Rhodus, hic Balta! Mert-
hogy van a darabnak címszereplője is,
akivel kapcsolatban Verebes Istvánnak
döntenie kellett: mármost minek lássa és
láttassa őt? A fogas kérdést - melyben
abszolút meggyőző döntés, épp a dráma
említett szemléleti tétovasága miatt,
alighanem nem létezik - a rendező az
árnyalatlan groteszk javára döntötte el: az
ő Szabókyjának egy percre sem szabad a
nézőt kétségben hagynia jelentéktelen-
sége, kisszerűsége felől. Nyilván ezért

Vándor Éva (Diane) és Végvári Tamás (Szabóky) a Játékszín előadásában
(Iklády László felvételei)

bóky ennél sokkal bonyolultabb lényét
jobban megismerjük és megértjük a töb-
biek, elsősorban Margitai Ági és Vándor
Éva játékából, semmint Végváriéból.
Nézetem szerint épp ebben az előadásban
a leleplezésnek fokozatosan kellett volna
érlelődnie, s talán az sem ártott volna, ha
a szerepet erőszakosabb alkatú színész
játssza, aki első látásra valóban „egy
dekoratív, egy karitatív, egy intuitív, egy
inisziatív", egy igazi „holland-kaliforniai
Bank és Bánk" (bár zavarban lennék, ha
javaslatokat kérnének tőlem - sajnos
bizonyos „úri" típusok lassan kivesznek
színjátszásunkból).

Valószínűleg Szabóky beállításával
függ össze Raády Melindáé is. Ha ugyan-is
Szabóky oly jellegzetes kétarcúsága
elsikkad, akkor nincs szükség Raády
Melinda alakjának szimbolikus tartal-

hívta meg a szerepre Végvári Tamást, ezt a
nagyon jelentős színészt, aki hibátlanul,
lefegyverző bohósággal alakít egy
aranyos svihákot, egy hűvösvölgyi Bicska
Maxit. Első bejövetelétől kezdve ironi-
kusan, a nézővel összekacsintva leplezi le
a figurát, olyan effektussal, amilyet az
Óoz pazar tróntermében a mítosz ködéből
egyszer csak riadtan előbújó kicsi kopasz
öregúr szolgáltat. A felfogás vitatható,
hiszen valamennyi többi szereplő beállí-
tását, játékuk őszinteségét kompromit-
tálja: egy ilyen Szabókyért rajongani vagy
akkor lehet, ha az érintettek hazudják
érzelmeiket, vagy ha reménytelenül
ostobák. A rendezés komplexitása révén
ezek az árnyalatok, a szenvelgéstől a liba-
ságig, ugyan ott bujkálnak az áldozatok
magatartásában, de nem meghatározók, s
így az a helyzet áll elő, hogy Sza-



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


