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Szabálytalan portré

Vámos Lászlóról
A tetovált rózsa rendezése közben

Vámos László a felszabadulás után in-
dult rendezőgeneráció kimagasló egyéni-
sége. Pályáját az ötvenes évek elején, a
„hőskorszakban" kezdi - művészi karaktere
a vidéki színház változatos lehetőségű, de
lobogást, szívósságot követelő műhelyében
formálódott, edződött. („Az én
generációmnak jó iskolája volt az 1950-es
évek vidéki színháza. Debrecen-ben a
Romeo és Júlia vagy az Álarcos-bál
premierje előtt hetekig úgyszólván nem
aludtunk, díszleteket festettünk,
próbáltunk, és nagyon boldogok voltunk.")
1955-ben a Madách Színház szerződteti, de
nem lesz hűtlen Debrecenhez sem - itt
nagyobbrészt az operairoda-lom klasszikus
remekeinek újrafelfedező munkáját végzi.

Egy hálátlan évad után (1961: csak a
kamaraszínházban rendez, s úgy érzi, a
kamarajáték nem az ő területe - ám az év
krónikájához tartozik az is, hogy
Debrecenben a Köpeny és a Gianni
Schicchi rendezésével ugyanakkor Puccini
virtuóz zenevilágának korszerű értelme-
zésére vállalkozik) 196z-ben egyszerre két
nagy feladatot kap: a Hamletet és A vágy
villamosát állítja színpadra. Munkája
mindkét előadást a magyar színház-

művészet kiemelkedő, méltán nagy sikerű
produkciójává avatja - s egyben nemzet-
közi elismerést is arat. (Még a joggal
kényes angolok - így az 1964-ben nálunk
vendégszereplő Royal Shakespeare
Company művészeinek körében is. J. C.
Trewin, a neves angol színházi szakember
a Hamlet kiérlelt, korszerű hangütéséről,
hiteles atmoszférájáról szólt dicsérőleg; A
vágy villamosát pedig valóságnak és
költészetnek finom bravúrral megmunkált
művészi ötvözete miatt tartotta
igazabbnak, hitelesebbnek a Vivian Leigh
főszereplésével készült filmváltozatnál.)

Vámos rendezői skálája imponálóan,
olykor meghökkentően széles, gazdag:
Shakespeare-től Peter Shafferig, Shaw-tól
Brechtig, Lorcától Molnár Ferencig terjed.
Egyaránt otthonosan mozog az operett és
a musical világában (Csárdás-királynő,
Hello Dolly, West Side Story - „Minden
műfajnak, minden műnek megvannak a
lehetőségei a korszerű kifejezésmódra. A
lényeg csak az, hogy ugyanazzal a
komolysággal, hittel kell hozzáfognom,
mintha ez volna életem első és utolsó
rendezése."); az operaszín-padokon
(főként Verdi és Puccini operáinak
színpadra állításában jeleskedett, de
emlékezetes sikert aratott 1962-ben,
Debrecenben, Britten Szentivánéji álom c.
operájának rendezésével is) ; Tragédia-
rendezései a szegedi Dóm téren virtuóz
képzelettel és elmélyült gondolati
elemzéssel közelítettek Madách szelle-
méhez.

Produkcióinak elemzése során méltatói
egyre inkább kétségbevonják e szintézis
belső, művészi harmóniáját. Színházát
képzeletgazdag, teátrális hatásokkal
dolgozó színháznak tartják, amely a kül-
sőséges hatások nagyvonalú színpompá-
jának igézetében elhanyagolja a szituációk
lélektani motivációját, az intim at-
moszférakeltést, a rezdülések dramatur-
giáját.

S így van-e valóban? Ha Vámos László
rendezői műhelyét vizsgáljuk, tisztáz-
hatjuk e kérdést.

Századik rendezéséhez közeledve Ten-
nessee Williams A tetovált rózsa c.
drámáján dolgozik a Madách Színház-ban.

Rendelkező próba: I. felv. 2. jelenet. A
darab legrövidebb jelenete. Serafina
büszkén-boldog várakozása (a férjét vár-ja
haza az utolsó, „megváltó" fuvarról) a
baljós sejtésű hajnalba nyúlik. A varrógép
mellett ül, dobozik. A szomszéd-

asszonyok és De Leo atya a ház előtt állnak
- a tragikus hírt hozzák (Serafina férjét
lelőtték). Fojtott, suttogó dialógusuk
tudósít arról, ami a házban történik.
(Tehát, hogy Serafina egy rózsaszínű
selymet szabdal, majd ledobja a selymet, a
földre, a torkához kap ...) Serafinának ilyen
módon a varrógép mellett még a
„végszavak" előtt kell lereagálnia az ajtó
mögötti tudósítást. Igen, de a varró-gép
zakatol, az asszonyok suttogva be-szélnek,
amellett Serafina a saját, egyre komorabb
sejtéseibe temetkezik: nem-igen hallja -
hallhatja - ezeket a vég-szavakat. Vámos
életet visz ebbe a csoportba.

Precízen kidolgozott helyzeteket, gesz-
tusokat jelöl ki külön-külön mindegyikük
számára,: Giuseppina kémlelően
előrehajtva fejét „fürkészi" a házból ki-
szűrődő világosságot; Peppina mögötte,
fülét az ablakra tapasztva hallja a varrógép
zakatolását, míg Violetta - hogy jobban
lássa a rózsaszínű selymet - kicsit
hátrébb, oldalt lép: erre a „jelre" dobja le
Serafina a selymet a földre. Assunta -
elkülönülve a kíváncsi asszonyoktól - egy
oszlopnak támaszkodik (a gyógyfüvekkel
kereskedő öregasszony bölcs,
rezzenésmentes nyugalma!). De Leo atya
még távolabb tőlük - hivatásába
temetkezve. Williams egy csoportba
komponálja a képet, Vámos azonban
tagolt beállítást alkalmaz. De Leo atya
utat tesz meg addig, amíg az ajtóhoz ér; az
asszonyok így áhítatos, lassú révület-ben
mögéje kerülhetnek; ugyanebben a
pillanatban Serafina - a baljós hangfosz-
lányok után most már a lépteket is hallva -
görcsbe rándulva mereszti szemét az ajtóra
. . . És ekkor lép be (nem Assunta, ahogy
Williams előírja, hanem épp a csend
tragikus sűrűségét némán-illusztratívan
érzékeltetve) De Leo atya. S így lesz igaza
Assuntának: „Nincs szükség szavakra.
Tudni fogja, ha meglát minket."

Rendelkező próba: II. felv. i . jelenet.
Serafina és Alvaro első találkozása. A
kezdeti, kölcsönös bátortalanság, félénkség
lassan oldódni kezd. Főleg Alvarónál:
kezdi magát otthonosan érezni, szemügyre
veszi a szobát, eljátszik a papagájjal, majd a
telefonhoz lép, hogy be-jelentse a
főnökének, miért késik ... Amíg a vonalat
kapcsolják: bolondozik, burkoltan-
mólfásan szerelmet vall Serafinának,
egyszóval felszabadult. Ehhez a
felszabadultsághoz azonban mozgás kell, s
így - a helyzetnek megfelelően -



egy hosszabb telefonzsinór is. Így alakul
ki a távolság a „falu bolondjának" sok-
mozgásos produkciója és az özvegy za-
vart, merev szemlélődése között: Alvaro az
ebédlőasztal közelében mókázik, Serafina
a varrószobában (melynek szintje kicsivel
magasabb) a gép mögött áll - s ebben a
beállításban Alvaro csakugyan az ő
számára játszik.

Vámos aprólékos gonddal, funkcionális
hitellel dolgozza ki a különböző be-
állításokat. Ha jobban utánagondolunk,
nem új felfedezés ez: régről is hozhatunk
bizonyító példákat. Hamlet: I. felv. 2.

jelenet. A királyfi széke közelebb van a

nézőtérhez, mint a királyi trónhoz. Ez a
premier plan tudatos kiemelés a királyi
udvar second planos beállításával szemben
- a néző is a királyfi szemével

látja az eseményeket. Hamlet csöndes,
majd egyre erősödő háborgásának ke-
reszttüzében. Az „egérfogó" jelenet előtt
Hamlet ugyanolyan pózban helyezkedik el
Ophélia ölében, mint ahogy majd Ophélia
(már megtébolyodva) Gertrúd ölében. A
hasonló beállítás arról győz meg, hogy
Ophélia lelke nemcsak apja halála miatt
sérült meg, de őrületébe Hamlet iránti
szerelme is belejátszik. A vágy villamosa
(közvetlenül a finálé előtt): az orvos és az
ápolónő féltérden, közöttük Blanche
kúszva, rémülten próbál. menekülni.
Mögöttük - Blanche-sal egyvonalban -
Stanley fölényes termete magasodik. A
kompozíció hátborzongató hitelességgel
vall Blanche és Stanley alakjáról, a kétféle
magatartásformáról, a kétféle
egyéniségről, a tragédiáról, az életről: az
orvos és az ápolónő látszólag

szelíd, valójában mechanikus könyörte-
lensédű, kétoldali asszisztenciájával.

Két jelenet közötti rövid szünetben
Williamsről és A tetovált rózsáról be-
szélgetünk. Vámos: „A tetovált rózsában
Williams tiszta poézissel, meghitt
iróniával vall az emberi szenvedélyekről,
tragédiákról. Ám ezúttal elmarad a több-
nyire patológiába ágyazott katasztrófa...
Ugyanúgy, mint ahogy ebben a
darabjában elmaradnak a különféle mor-
bid rafinériák is. Serafina sorsa, »meg-
igazulása» egy új, emberközelibb szere-
lem érzésében oldódik. Ezért szeretem ezt
a darabot ..."

A rendelkező próbák mértani pontos-
ságú, indirekt szituációkomponálása után
megnyílhat az út a mű rejtett, belső vi-



lága felé. Izgalmas világ ez, atmoszféráját
virtuóz ritmikája, megvesztegetően gazdag
melodikus invenciója teremti. Vámos
kifinomult érzékenységgel építi az egyes
jelenetek atmoszférikus ívét. A darab első
jelenetének Williams instrukciója szerint a
szürkülő alkonyatot, vagy ahogyan az
olaszok nevezik, a „prima será"-t kell
megfogalmaznia. A távolból az anyák
vacsorához hívogatják gyerekeiket; Vámos
„lekottázza" a hívogatók hangszínét,
hangskáláját. Az egyik távolról hallatszik,
elnyújtottan és lágyan; a másik ugyanúgy,
de hangerőben élesebben; a harmadik
közelről, szaggatottan, sürgetően. A ház
elé szaladó három kisfiú mondatait is
„zenéjében" motiválja. (Bruno: A
révkapitányságra kitűzték a fehér zászlót -
„pergőn, hangosan, élesen". Salvatore:
Szép idő lesz - „kicsit

elnyújtottan". Vivie: Imádom a napot -
„szélesen, lágyan".) Egy zenei totál plant
komponál itt a rendező, hisz másképpen
aligha lehetne megvalósítani Williams
elképzelését, aki „a szél és a tenger
hullámzó dallamához" hasonlítja a kezdő
kép hangulati, atmoszferikus töltését. (A
Yerma atmoszférája: a balladai hangulat
megteremtése a fény-árnyék szüntelen,
villódzó váltásával; a prózai monológok
„kottába szedett" zenei fel-építésével.)

Ellenpontozó technikája: I . felv. 4.

jelenet. A lányától megtagadott, megszé-
gyenített Serafina összetörten áll a ház
előtt. Bent a szobában - csendes fájdal-
mával egyidőben - az asszonyok boldogan
lóbálják az elkészült ruhadarabokat. A
„technika" belső, tartalmi lényege:

az örömteli felkiáltások, a boldog moz-
galmasság kiemeli, árnyalja Serafina
magáramaradottságát. Teátrálissá, látvá-
nyossá, külsődlegessé válhat ez a technika
akkor, ha a fájdalom és öröm meg-
nyilvánulásai egyaránt fortissimóra han-
goltak, de akkor is, ha aránytalanul nagy a
hangszín és a gesztikulációs eltérés.

III. Richárd: koronázási jelenet. Lát-
ványos, dekoratív. És néma. És mind-
össze egy percig tart. Ez az egy perc a
második rész' kezdő, legelső perce. S ami
előtte volt: pergő cselekményesség,
sokszor ziháló ritmus, sűrű jelenetváltás -
Richárd útja a trónig. Vámos az össze-
vont, szándékosan elnyújtott első részben
az összképet tekintve szürke, fakó, fáradt
színeket használ: semmi Iátványosság,
semmi pompázat, semmi szín-orgia. Hogy
azután a cél elérésének pil-
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lanata a maga néma, súlyos káprázatában
annál csattanósabb, kifejezőbb módon
árulkodjon az első rész szürkeségének
mögöttes tartalmáról.

Instrukciói. Vámos igen nagy beleérző
kedvvel dolgozik a szituációk „rezdülésnyi
dramaturgiáján". Rendkívül szuggesztíven
(színesen és változatosan) reagálja le
egyenként, a különböző szerepek oldaláról
a magatartások, gesztusok pszichikai
hátterét. I . felv. 5. jelenet: Serafina a
lányának ajándékba vett órát keresi, Flóra a
blúzt, amit Serafinánál megrendelt. Vámos:
„Kétféle keresés! Serafina mozdulatai
szögletesek, kapkodóak; még a lányával
való jelenet meg-rázó hatása alatt áll, és
fél, hogy elkésik az évzáróról; Flóra
könnyed, hányaveti temperamentummal
keresi a blúzt, mint aki »ráér«, »kivárja«".
Vámos különösen Serafina és Alvaro két
hosszú duettjén dolgozik élvezettel: ez a két
jelenet valóban gazdag, sokárnyalatú
atmoszférát sugall, a lírától a finom iróniáig
igen sok átkötésre ad lehetőséget. Második
jelenetükben Alvaro rendre a közeledés-re
megfelelő témákat keresi, Serafina
ugyanakkor az elterelő mozzanatokba
kapaszkodik. Alvaro kísérletei sokáig si-
kertelenek - Vámos mindössze egy futó
grimasz erejéig engedi csalódottnak a
színészt, s azután készségesen és maga-
biztosan lendülhet új támadásba: „nem baj,
akkor beszéljünk valami másról" - így,
ebben a tónusban készíti elő a terepet a
következő rohamra. A Serafinának adott
instrukcióban pedig azt hangsúlyozza, hogy
az özvegy igen hálás a nagyvonalú váltásért,
ez felsóhajtásnyi, nyugodt idő a számára a
kényes témák okozta feszültség után.

Vizuális fantáziája. Vámos László soha
nem tagadta a látványosság, a dekoratív
hatások iránti vonzalmát. S nem magyarázta
félre ezt a vonzalmat akkor sem, ha
munkáján, annak egyes részletein
uralkodóvá vált, felületi jelrendszert al-
kotott. Az önmagával folytatott perlekedés
következtében - és a Royal Shakespeare
Company játékstílusának megerősítő
hatására - 1964-ben, a 190. előadás után
újrarendezte a Hamletet. Eszköztelenebb,
puritánabb játékot teremtett a Hamlet
színpadán, hogy azután pár év múlva ezzel
a változattal is elégedetlen legyen, s
elhatározza: „... ha a III. Richárdban
behoznak a színre egy fáklyát, annak az a
rendeltetése, hogy világítsanak vele."

Rokonszenves nyíltsággal vallott arról is,
hogy 1965-ben, első

szegedi Tragédia rendezésekor „megré-
szegített a tér minden lehetősége, ami va-
lóban bizonyos szertelenségekhez veze-
tett". A Tragédia 1966-os, majd 69-es
rendezése is látványos volt; ezekben a
produkciókban is gazdagon élt a teátrális
hatáselemekkel - ekkor már szertelenség
nélkül. Fantáziáját feszesebben állította a
mű gondolati tartalmának szolgálatába, e
hatások az értelmi köz-pontozás kiemelését
segítették elő. Valójában rossz és helytelen
szóhasználat itt a „látványosság", éppúgy,
mint a „dekoratív technika", hiszen
valamiképpen kétségbe vonják az értelmi,
gondolati tisztázottság tényét - s erre még
„pompázatos rendezéseiben" sem akad
példa. Egyáltalán: aki figyelmesen vé-
gigkíséri pályájának állomásait, meggyő-
ződhet arról, hogy Vámos a korszerű elő-
adást világosan és egyértelműen definiál-ja,
valósítja meg munkásságában: értelmileg
tiszta, érzelmileg fűtött produkciót ért
rajta, amelyben a század emberének
intellektuális beállítottsága és tempera-
mentuma találkozik.

A szabálytalan portré őszinte műfaj :
legalább nyíltan vall arról, hogy a fel-adat
szabályos megközelítésére - tehát
valamiképpeni teljességre - nem vállalkozik.
E tanulmány sem vállalkozhatott arra, hogy
teljes portrét adjon Vámos Lászlóról:
operarendezései, munkája az
Operettszínházban, szabadtéri rendezé-
seinek sajátos akusztikája - a lényegi
jelzések azonosságán túl - külön téma,
jelzésszerű utalásokkal aligha elégíthető ki.

Mégis, ha szabálytalan módszerrel is,
talán sikerült felvillantani Vámos László
rendezői portréjának néhány alap-vető,
főbb vonását. Így mindenekelőtt azt, hogy
rendezői karaktere sok oldalról ihletett,
gazdag. Műhelyének eszköztára változatos :
nagy formátumú és sűrített levegőjű,
„rezdüléses dramaturgiájú" produkciók
létrehozására egyaránt képessé teszi.
Munkáját a korszerű realizmus igénye
jellemzi: a gondolati alap-eszme közérthető
megfogalmazásának igénye. Vizuális
fantáziája dús, sokszínű és koncentráltan
funkcionális. Tehát sohasem szakad el a
kifejezendő alapeszme lényegi tartalmától:
e tartalom kiemelését, centrumba
helyezését segíti, erősíti. Komolyan veszi
Sztanyiszlavszkij tanítását: kompozícióinak
külső képe szervesen nő ki a belső,
művészi magból. A darabok ívét a részletek
feltárásának apró munkájával építi:
kivételes ritmus

érzéke és zenei effektusokra érzékeny
hallása segítik munkájában.

Kísérletező kedvét és szenvedélyét -
műfaji konvenciókra való tekintet nélkül -
a színpadi igazság hiteles tettenérésének
szolgálatába állítja. Mindezt önmagával,
elképzeléseivel folytatott vitái
szembetűnően igazolják.

Legelsősorban persze a produkciói bi-
zonyítanak. S időben a legközelebb: A
tetovált rózsa színpadra állítása.

A tetovált rózsa Williams első korsza-
kának terméke (1951): az író talán leg-
gazdagabb stílusárnyalatú és - Vámos
találó megfogalmazása szerint - „legem-
berközelibb", „legtisztább poézisű" da-
rabja is egyben.

A színhely transzponálása már önma-
gában is levegőt sűrítő. Bevándorolt
szicíliaiakról szól ez a darab, akik hiába
élnek kényszerűségből valahol New Or-
leans és Mobile között, szokásaikat, bol-
dogságukat és tragédiájukat mediterrán
temperamentummal viselik. Ebben a kö-
zegben zeng fel Serafina delle Rose -
tragikus, melodrámai, ironikus, összessé-
gében mélyen emberi - témája. Tizenkét
évig a szerelem oltárán áldozza az életét -
és akkor férjét elveszíti. Egyedül marad,
testileg-lelkileg deformálódik. A
mélypontról egy újabb tragikus hír moz-
dítja el: bizonyosságot nyer, hogy férje
mással is „áldozott" a szerelem oltárán,
tehát a férfi számára nem is igen lehetett
olyan szent ez az oltár, mint ahogyan ő
látta, érezte a boldog évek során. A sors
váratlanul összehozza egy hasonló módon
elárvultan szerencsétlen szicíliaival, aki
szintén banánt szállít, akinek bohóc feje
van, de a testét a napfény a férje testére
emlékeztetően ragyogja át, s akinek egyéb
vagyona nincs is ebben az „elárvult és
magányos világban", mint a szerelem és a
megértés. Serafina végül is az ő oldalán
számol le eddigi életének hazug
misztériumaival, s békül ki sorsával.
(Williams: „Az a kevés őszinteség,
amellyel az életben találkozunk, olyan
emberek sajátja, akik szenvedtek.")

A darab történetét mindenesetre így is
össze lehet foglalni: kétségtelen tény
ugyanis, hogy ez a történet sok helyen egy
opera librettójára emlékeztet. Meg-
szerkesztése, megkomponálása, a külső és
belső szituációk természete egyfajta operai
(érzelmi, dekoratív) pompázatosságot
sugall. Vámos találóan utalt egy ízben arra,
hogy Williams világát, technikáját,
darabjainak atmoszféráját sok
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esetben Puccini egzotikus koloritjához érzi
közelállónak. A biztos teátrális ösztön, a
melodikus pátosz, a makabreszk humor és a
karakterizáló technika oldaláról csakugyan
helyénvaló a párhuzam.

Ide kell írnunk mindjárt, hogy Vámos
biztos kézzel hangolta át a darab teátrális
fortissimóit puritánabb, egyszerűbb
ritmikára, hangerőre és tónusokra.

Köztudott, hogy Williams „előre ren-
dezi" a darabjait, a legváltozatosabb
instrukciók megjelöléséig mintegy előre
kijelöli a rendező munkájának irányát. A

tetovált rózsa c. drámája szembetűnő
bizonyító példája módszerének. Számunkra,
jelen esetben, éppen a teátralitás kérdése
felől lehet különösen izgalmas a kérdés:
milyen mértékben ragaszkodott Vámos
Williams instrukcióihoz?

„A belső tér olyan tarka, mint egy piaci
bódé" - írja Williams, majd felsorolja, mi
mindent képzel el a „vásári bódéban":
számos kegytárgyat, aranyozott
szentképeket, egy papagáj rézkalitkáját, egy
aranyhalacskát üvegtálban, rózsamintás
tapétát és rózsás kárpitot - „kiáltó
ragyogást" foglalja össze tömören. Vámos,
az író által szuggerált képhez viszonyítva
egyszerű, mértéktartó leleménnyel rendezi a
belső teret: kegytárgyak, szentképek és
rózsamintás kárpitok nélkül ... Megtartja a
dramaturgiai funkciót betöltő
„Miasszonyunk kicsiny szobrát", ügyel az
özvegy és a menyasszony próbabábujára -
de a próbabábuk számát hétről háromra
csökkenti. Praktikusan alakítja a játék
helyszínét - magára a játékra, a színészekre
bízza a „látvány" megelevenítését.

A kecskekergetőzéseket a színfalak mögé
viszi, megelégszik a mutatvány
hallótávolságával - s korántsem kény-szerű
okok miatt! A III. felvonás 3. jelenetében a
kecske még a hallótávolságból is eltűnik:
Williams ugyanakkor sziporkázó játékot ír
elő a kecske elnyújtott mekegése és Alvaro
„egy oktávval mélyebben" sóhajtott „che
bellá"-i között.

Általában: Vámos a legtöbb helyen
ellenáll Williams virtuóz instrukcióinak, s
az előadás ettől semmit sem veszít me-
diterrán atmoszférájából, gazdag szín-,
hang- és stílusárnyalataiból.

Külön kell szólnunk arról a bravúros
aprómunkáról, amellyel Vámos felszín-re
hozza a darab meghitt iróniáját (fő-ként
Serafina és Alvaro jeleneteire gondolunk) :
az előadás stílusegyensúlyának tudatos
központozása érdekében. Hiszen az első és
a harmadik felvonás színpom-



pájának, viharzó ritmikájának belső hi-
tele éppen ebben az iróniában, realiszti-
kus humorban rejlik.

Rendező és színészek e darab
létrejöttének folyamatában példás, alkotó
összhangban dolgoztak együtt. A szó
szorosan vett értelmében szenvedéllyel,
alázattal munkálták ki a dráma legpará-
nyibb motívumait is - hittek a darab
igazában, szerették a munkájukat.

Horesnyi László Alvarója: kiérlelt ka-
rakteralakítás. Jól érzi, hogy erre az Al-
varóra a bolondozás éppúgy jellemző,
mint a „nyúlszívű" sírás, a bamba rá-
csodálkozás meg az őszinte ragaszkodás, a
forró érzelmek. Horesnyi szerepének
lírikus tónusát kellő arányban elegyíti az
ironikus felhangokkal - meglepően biztos
érzékkel igazodik el szerepe sokféle
színárnyalata, váltása között.

Bús Katinak nehéz, összetett szerep
jutott. A darab első jelenetében még
szentjánosbogarakat gyűjt - tizenkettőt!
Nem sokkal később már az érzelmeit
megkapóan forrón, szenvedélyesen meg-

élő serdülőlány. Temperamentumában: az
anyja lánya. Bús Kati alakítása azonban
leginkább ott győz meg tehetségéről, hogy
nemcsak az örökölt temperamentum felől
közelít Rosához. Ugyanilyen szépen,
őszintén hiszi a valóságot is.

Cs. Németh Lajos tengerésze nemcsak
fehér egyenruhájával rí ki a környezet
burjánzó, mediterrán színeiből: félénk-
sége, zavartsága, kamaszosan őszinte,
szemérmes vívódása belülről is hitelesen
motiválja „idegen" figuráját.

Serafina delle Rose: Psota Irén.
Serafina lelke: vulkán. Nyugodt, ter-

mészetes állapotában is egzotikus lég-
kört teremtő, kitörései elől a bámész
szemek is fedezékbe húzódnak. Szenve-
délyes, nagy szerep, a bravúros váltások, a
sokdimenziós megközelítés valóságos
színészi próbatételével. Psota nem a vib-
ráló színei, de az árnyalatai felől közelít
Serafina alakjához. Milyen kecses, mi-
lyen gyermekien naiv tud lenni az ő Se-
rafinája! A darab elején a várakozás
boldog izgalmában. A tragikus fordulat
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után pedig: kihívó, ordináré, harsány -
ijesztő! Mindenkit elmar maga mellől, csak
a misztériumok maradnak: az áldozás a
Miasszonyunknak és a férje hamvainak.
Psota hitelesen közvetíti ezt az orkánként
süvöltő szenvedélyt - talán egyedül a
tanárnővel való jelenetben fokozza
harsánnyá a belső háborgást. Igaz, erre a
fortissimóra egy csöndesen fájdalmas téma
felel: a kitaszítottság, a magára
maradottság témája. Lánya a szom-
szédasszonyok füle hallatára undorítónak
nevezi: Psota úgy suttogja vissza lánya
szavait, hogy a fájdalmán túl kérdez. is.
Hogy igazak-e, valóságosak-e? Hogy
megér-e a valóságos élettől való
elszakadás, a könyörtelen aszkézis? Az tán,
amikor bebizonyosodik, hogy nem érte
meg, hogy becsapták, hogy a cin-kos, háta
mögötti suttogóknak igazuk volt: a
szenvedés démona. Szerencsére. Lehetne a
pusztítás démona is, meg a leszámolás
démona is: Psota azonban jó érzékkel
kerüli ki a szituáció csalogató, látványos
megoldásait: a hitében, szerelmében, az
életében becsapott asszony emberfölötti
fájdalmát hangsúlyozza.

Az utolsó jelenetben megint kecses,
megint boldog - most már baljós sejtések
nélkül: felszabadultan. Az újrakezdett élet
minden szép ígérete ott csillog a szemében
- Psota alakítása a színpadi igazság és az
élet igazsága összetalálkozásának
megrendítően hiteles pillanataival
ajándékoz meg.

Tennessee Williams: A tetovált rózsa,
Madách Színház.

Rendezte: Vámos László; díszlet: Já-
nosa Lajos; jelmez: Mialkovszky Erzsébet;
zene: Lendvay Kamilló. Szereplők: Psota
Irén, Horesnyi László, Bús Kati f.h., Cs.
Németh Lajos, Gombos Katalin, Lelkes
Ágnes, Kőmíves Sándor, Pádua Ildikó,
Gurnik Ilona, Gáborjáni Klára, Némethy
Ferenc.
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