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Serafina Della Rose, e beszédes nevű szicí-
liai asszony merev testtartásban, magára
erőltetett fegyelemmel ül székén. Piros se-
lyemruha feszül rajta, kontyba csavart haja
feketén csillog, kezében rózsás legyező
repked. Izgatottan, türelmetlenül várakozik.

Kétszer látjuk őt ebben a helyzetben. Minden
azonos: a szék, a ruha, a hajba tűzött rózsa, a ko-
ra esti kék égbolt, azonos a színésznő - Vári Éva
-, a rendező - Szegvári Menyhért -, a szerző -
Tennessee Williams -, a játéktér - a Pécsi
Nemzeti Színház színpada -, és mégis, egya-
zon este A tetovált rózsa címmel két különböző
előadást kapunk.

Helyezzük most vissza az imént kiszakított
képet saját közegébe, vizsgáljuk meg környeze-
tét és a rá következő pillanatokat - megkapjuk
az akaratlanul egymásba ágyazott két
produkciót, és közben feketén-fehéren
előhívhatjuk Szegvári Menyhért rendezésének
- az eredeti műből is következő - hibáit és
erényeit.

Kezdésre várakozva alaposan szemügyre
vehetjük a nyitott színpadot. Középen egy házikó
tárulkozik fel szemérmetlenül, külső falai hiá-
nyoznak, a felemelt bádogtető rombusztöredé-
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kei artisztikusan úsznak az égben. Jelképes tető
fenn, fűvel benőtt faltövek lenn - Csányi Árpád
lebegő stilizáció és földszagú realizmus furcsa
ötvözetét tervezte színpadra. Ugyanez a kont-
raszt érvényesül, amikor a jelzett falakat földút
és oldalsó kőfalak ölelik körbe, mindezt pedig a
nyugtalan ritmussal megfestett ég kékje fogja át.
A kezdést jelző sötétbe monoton zúgás
akaszkodik bele, a derengő félhomályban a ház
árnyékai az égre vetülnek. Minden együtt a
williamsi világ titokzatos, sokat sejtető
atmoszférájához. A rendező híven követi az író
instrukcióit. A jobb első sarokban valóban ott
látjuk az író által kért gyerekeket, akik a távolba
nézve sokatmondó meg-jegyzéseket tesznek az
időjárásról. Vacsorához hívják őket, felpattannak,
a sietségben egyikük mintha a kisebbik fejére
csapna. Egyszerre igazi és szimbolikus minden.
Ugyanez a fiúcska rugdos majd át a színpadon
egy konzervdobozt, „Vedd el!", kiáltja mögötte
futó társának, miközben a dobozt már rég
elhagyta valahol, de ez úgysem érdekes, mert
csak az a lényeg, hogy „olyan életképszerűen"
induljon a jelenet. Élet-kép és jelkép - ezek
paradoxonába zárva küszködik a jószándékú
néző. Egyfelől elképzeli
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a fülledt amerikai Délt és benne a szenvedélyek-
től fűtött szicíliai nőket, ugyanakkor mindig „ré-
sen van" és tudja, hogy itt minden jelent valamit,
itt a hétköznapi pillanatok jelképek súlyával ter-
hesek. A kicsi digók, úgymond, önfeledten ját-
szanak, de közben tűnődve néznek az égre; a
rongyos joggingba öltözött öregasszony mozgó
szimbólumként vészjósló kacajjal képviseli a
McDonald's-okat és a görög sorstragédiákat;
Assuntát, Serafina idős barátnőjét pedig egye-
nesen görögös öltözékbe bújtatja Húros
Annamária jelmeztervező (ez az alak merő
jelkép, még szerencse, hogy Bereczky Júlia
nem ezt erősíti, hanem természetes jelenléttel
oldja, élet-re kelti a fantomfigurát)...

Nos, ebben a közegben várakozik először
Serafina. Mégpedig imádott férjére, a tetovált
mellű férfira vár, ki egyszemélyben szicíliai báró
és amerikai teherautó-sofőr. Helyette azonban
csak egy fiatal nő érkezik, hogy selyeminget var-
rasson szeretőjének. Itt is, mint általában a pro-
dukció első részében, figyelmetlen és felszínes a
rendezés - ebből következően a színészi játék
is. Serafina nem tudja, a néző is csak gyanítja,
hogy a szőke Estelle az epedve várt férj titkos
szerelme-szeretője. A lány számára viszont ez a
férfi nem egy a sok közül, ezért is varrat neki mé-
regdrága inget, ezért tér vissza feketébe öltözve
a halálhírre, vállalva az itáliai asszonycsapat sis-
tergő szavakkal és éles körmökkel nyomatékosí-
tott bosszúját. Vagyis Estelle (Spilák Klára) szá-
mára fontos pillanat az, amikor először találkozik
a szeretett férfi asszonyával, először lép be an-
nak házába... Ám fontos pillanatok helyett kedé-
lyes, súlytalan jelenetet kapunk. Ugyanez törté-
nik, amikor a férje halála után depresszióba, em-
bergyűlöletbe menekülő Serafina lánya udvarló-
ját, Jacket, a feszes nadrágban tétován tébláboló
tipikus amerikai tengerészt vizsgáztatja a
Szűzanya házi oltára előtt. Kintről sírva és hábo-
rogva tiltakozik lánya, de ő persze a jelképes fa-
lakon keresztül nem látja azt, ami a beavatott né-
zők számára világos: az asszony és a fiú vicces,
muris párbeszédben ismerkednek egymással,
nincs tét, az ifjú szerelmesek esti kirándulása
egy pillanatig sem forog veszélyben. Vagy: az
asszony De Leo atyát (Paál László) faggatja férje
múltjáról. A gyónási titkot őrző tiszteletes ijedten
menekülne, ám Serafina a reverendájába csim-
paszkodik, és a hintaszékbe préseli a férfit. A
szenvedély és a kétségbeesés által űzött
asszony kisszerű, groteszk helyzetbe kerül a
pécsi színpadon.

Mindvégig ugyanaz a kérdés: komolyan le-
het-e venni Tennessee Williamst? Azonosulni
lehet-e titokzatos, misztikus világával, értjük-e,
illetve elhisszük-e jelképekkel zsúfolt színpadi
nyelvét? Szegvári rendezése felemás választ
ad: egyfelől oldja, lazítja a sokszor álsúlyokkal
terhes szituációkat (talán ebből fakadnak a fel-
színes, minthamegoldások, amikor egy-egy

mondat erejéig „életre kelnek" a szereplők; „Min-
denki nevet rajtad" - mondja a pap, és az asszo-
nyok vezényszóra nevetnek egyet; a házaló sör-
rel kínálja az asszonyt, majd az elutasítás után
eldobja az üres - ! - dobozt, és negatív fi-
gurához illőn úgy tesz, mintha az út szélére vizel-
ne; Serafina a hátsó ajtón távozó lánya után sza-
lad és sietve nyitja a belülről - ! - kulcsra zárt el-
ső ajtót...); másfelől sebtiben koreografált ké-
pekkel jelentést pumpál az életképekbe. „Csak
látni akartam" - zokogja Estelle, és pátoszt mí-
melve térdre zuhan, megtépett ruhája mögül ki-
villan a mellére tetovált rózsa. „Ne mondjatok
semmit" - üvölti Serafina, és a halálhírre a te-
remtés veszteseként földre bukik, a gyászoló
asszonyok pedig mint káráló varjak kórusa
merevednek sokatmondó képekbe. Ilyen képpel
zárul majd e hosszúra nyúlt bevezetés is,
amikor lányaik nehezen megszerzett
vizsgaruháit tartják felénk diadalmasan az
asszonyok. Amerika százesztendős
boszorkánya kacag, az asszonyok az életeket
letaroló idő diadalát zengik, Serafina
összetörten, számkivetve imádkozik a
Szűzanyához - hamis pátosszal haladunk a
végzet kisszerű csapásain.

Haladnánk - de szerencsére Serafina újra
várakozik. Rózsa a hajban, legyező a kézben. Az
asszonyon ugyanaz a piros selyemruha. Csak-
hogy közben eltelt három év: Serafina feláll a
székről, a heverőre ül, mindenféle pozíciót
kipróbál, hiába, a fűző egyre szorít. Nincs mit
tenni, kapkodva ráncigálja le magáról a túl
szoros ruha-darabot. Kopogtatnak. A fűző még
félúton, e várva várt szent pillanatban a
háziasszony féllábon bukdácsolva eltűnik a
hátsó szobában. Belép Mangiacavallo, az ifjú
sofőr. Rajta sötét öltöny, haja rózsaolajjal
simára nyalva, sőt, ami most még, az illem
pillanataiban nem látszik, mellén friss tetoválás.
Áll szemben a két ember, merőn bámulják
egymást - mintha egy másik produkciót látnánk.
A képről leszakadnak a súlyos szimbólumok,
eltűnnek a seszínű életképek - marad a játék, az
önmagát jelentő élő emberi szítuácíó. „Valami baj
van?!" - kérdezi döbbenten Serafina,
tekintetében ott az ijedelem, vajon sikerült-e a
fűzőt nyom nélkül eltüntetnie, egyáltalán, mit
bámul rajta ez a bohócképű sofőr? És ott a cso-
dálkozás: igazi férfi érkezett a házba, puccba
vágta magát, kifényesítette haját, ajándékot vá-
sárolt - és mindezt egy öregecske özvegy ked-
véért! Vári Éva egyszerre megszabadul a „szí-
nészi" feladatoktól, nem jelentenie, hanem létez-
nie kell a színpadon. Előttünk az öregedés
gátlásaival küszködő, gyermeki hitét őrző,
ösztönös önvédelemből a múlt hamis emlékeibe
kapaszkodó ember, de benne már a következő
pillanat izgalma, az újjászületés lázadó gesztusa
és persze a helyzetet uralni vágyó Nő
otthonossága. Fazekas István a gyámoltalan,
de nagyszájú olasz figuráját teremti meg. Izgul
és lámpalázzal kínlódik az ajtó előtt, aztán
becsörtet, majd saját

gesztusától megijedve moccanatlan áll, vala-
hogy eljut a heverőig, és már az asszonyt ránci-
gálná maga mellé, végre sikerül lazán, urasan el-
helyezkednie, hátradől, lábát átveti a másikon -
de közben zakója minduntalan felcsúszik karján, ő
észrevétlen lerázná, de minél észrevétlenebbül
próbálja, annál inkább belebonyolódik. Jelentés
helyett élet tölti be a színpadot, nem véletlen,
hogy a halott férj urnája most kerül a földre - és a
mozdulat korántsem koreografált: Serafina
dühödten csapja földhöz a szent ereklyét. Itt már
nem beszélnek szélfútta hamvakról (Williamsnél
igen), fontosabb az a kérdés, miért másoknak
szánt csokoládét hozott ajándékba a szélesen
gesztikuláló, támadásra és menekülésre mindig
kész ifjú lovag. Serafina oda is csap néhányszor a
desszertes dobozzal - de ha már úgyis kéznél
van a csomag, hát befalja a csokoládét.

Az urna cserepei a földön, a Szűzanya örök-
mécsese kialudt, a „most" tényei maguk alá
gyűrték a múltat és az illúziókat. Könnyebb dolga
lesz mostantól a fiújával hajnalban hazatérő
Rosának, Serafina lányának - és a két
színésznek, Jónás Juditnak és Vincze Gábor
Péternek. Az érintés, a tekintet önmagát jelenti,
a két fiatal találkozása erotikától izzik, a kamasz
tengerész még kínlódva megőrzi ártatlansági
fogadalmát, a lány még elakadt szenvedéllyel
szorítja magához hálóingét - de a holnap az élet
ígéretét hordozza. A lány talán sokat látott
szállodai szobára lel majd a kikötőben, Serafina
pedig az asszonyokkal veszekszik, és a
villanypóznán remegve kushadó szeretőjét
szólítja. Új nap kezdődik, az előadásnak vége.
Mindkettőnek.
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Fordította: Ungvári Tamás. Díszlettervező: Csányi
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Tipikusnak mondható hír az egykori NDK-ból: a
hajdan oly híres-neves rostocki színház látoga-
tottsága a fordulat előtti hetven százalékról har-
minc százalék alá esett, a kétezer bérlettulajdo-
nosból pedig háromszázan maradtak. Extrém
eset, de megtörtént: Warnemündében nem tud-
ták megtartani Neil Simon Az utolsó hősszerel-
mesének egyik előadását, mert a százszemélyes
nézőtéren is csak annyian voltak, mint a
színpadon - vagyis ketten.


