
„A TANÁR ÚR"

Január 30-án lett volna hetven-éves
Vámos László, a nagyszerű rendező
és színhází pedagógus.
Születésének évfordulója alkalmából
a Gemini Budapest Kiadó B. Fábri
Magda szerkesztésében szép
kiállítású emlékkönyvet jelentetett
meg, amelyben színészek, írók,
rendezők, tanítványok, újságírók
emlékeznek a kiváló művészre.
Alábbi összeállításunkban néhány
szemelvényt közlünk a kötetből,
tisztelegve Vámos László
emlékének.

...nem mindig volt könnyű vele
dolgozni. Rettentő makacstudott
lenni. A vágy villamosánál majd-nem
fegyelmit kaptam. Elhatározta, hogy
megmutatja nekünk Elia Kazan
filmjét. n kijelentettem, hogy nem
nézem meg, szűzen akarok próbálni.
„Muszáj!" „Akkor sem!" Nem is
mentem el a vetítésre. Üvöltött
velem. Nagyon fegyelmezte magát,
adott az etikettre, de ha elengedte
magát, ki tudott borulni.

(Avar istván)

Nagyon tudott ordítani, nagyon
érezte azt a pillanatot, amikor más
nem segít... Első, ezzel kapcsolatos
élményem 1969-ben, A
trubadúrfőpróbáján volt, amikor
Ferrando elbeszélése alatt az
énekkar meglehetősen álmosan
alakította a „rémült, babonáktól
rettegő" középkori katonákat. Va-
lami elképesztő hangerővel kezdett
el kiabálni, rendezve az énekkart...
Közben folyamatosan beszélgetett
velem, korrigáltuk a világítási jeleket, és
instrukciókat adott a jelmeztervezőnek. Ma is
felejthetetlen élmény; utal arra képességre, hogy
karmester csak abból lesz (irányítson zenészeket,
színészeket vagy énekeseket), aki teljes
empátiával tud jelen lenni egy alkotási folyamat-
ban, ugyanakkor kivülállóként is figyeli az egé-
szet.

(Csikós Attila)

Úgy élt, ahogy a fotóin is látszik: egy tiszta,
rendezett külsejű, becsületes arcú személyiség.
Semmi hátsó szándék, semmi taktikázás. Ezért
olykor megbántott színészeket. Csak sokkal
később jöttünk rá, mit is akart mondani, amikor
hirtelen haragjában felüvöltött a színpadra. Ő
mindent a „szent cél" érdekében tett. Egy idő
után a nyeretlen másodéves főiskolai hallgató
számára ugyanúgy, minta kétszeres Kossuth-dí-

jas művész számára nyilvánvaló lett, hogy ez az
ember méricskélés nélkül áldozza fel életét a
magyar színházért.

(Huszti Péter)

Nem mutatta ki, mi fáj neki, akár lelkileg, akár
fizikailag.

Amikor a Nemzetiből kényszerűségből nyug-
díjba ment, nem adta fel. Pedig sokan azt hitték,
kiborul majd. De nem. Elegánsan, illatosan, kis
doboz mentolos cukorral a zsebében bejárt a
főiskolára, előadásokat nézett, olvasott, mintha
mi sem történt volna. És amikor megjöttek az
első felkérések, teljes vértezetben kezdett ren-
dezni, s dolgozott szinte az utolsó pillanatig -
milyen furcsa véletlen - Romeo és Júlia szülő-
városában, Veronában.

(Kútvölgyi Erzsébet)

Amikor nagy ritkán repülőútra mentünk a társu-
lattal, soha nem mulasztotta el, hogy a repü-

lőtéren meghívja a lányokat egy
pohár Camparira. Olyan helyes volt!
Mi, csajok szívesebben ittunk volna
valami erősebbet, de nem
mondhattam, hogy Lacikám, inkább
egy fél rumot kérek, mert kiábrándult
volna, és a szer-tartásos Campari
hozzátartozott az utazáshoz. De ez
volt a maximum, amit ő megivott.
Végtelenül kiegyensúlyozott ember
volt, nem ivott, nem dohányzott, ha
valakinek nem kellett volna így
meghalnia, akkor az ő.
(Schäffer Judit)

...ismerte szakmai és magánéleti
gondjainkat, tudott szeretteink
haláláról, gyermekeink születéséről,
lakásgondokról, házasságok
válságáról, az öregedéssel járó
elkerülhetetlen fogyatékosságainkról,
tévedéseinkről és ál-mainkról,
szerepéhségünkről és vágyainkról;
mindenre kiterjedő figyelme
észrevette, ha a próba terméketlen
szakaszba fordult, és vagy szünetet
rendelt el, vagy be-fejezte a munkát -
úgysem lévén haszna -, s velünk
tréfált, anekdotázott a társalgóban,
mert tudta, ez is része egy színházi
közösség életének.
(Sinkovits imre)

Vámos László pályája a mi kollek-
tív tudathasadásunk eleven emlé-
két őrzi, az archoz hozzáforrt sze-

repkényszerét, a munkába fojtott
kétségbeesését, a társas magányét,
az önzés és önfeláldozás váltólázát,
a kívül és bévül levés kockázatát.
Vámos László a második világhábo-

rút megjárt közép-európai értelmiségi típus sor-
sát egyedi értelmezésben alakította ki érvényes
kihívássá. Az elmaradt megváltás imaszőnyegén
egy-egy rendezése fohász volt a megvalósítha-
tatlanhoz.

(Ungvári Tamás)

Vámos korosztályának legjellemesebb művésze
volt. Szinte teljesen hiányzott belőle riválisainak
diabolikus hajlama. Tudomásom szerint soha
senkit nem „nyírt ki", soha senkinek nem hazu-
dott, amit ígért, mindig betartotta. Ha valahol
nemtelen támadás érte, méltósággal ellépett, to-
vábbállt. Mentoraiként nem tudok politikusokról,
nagy hatalmú tekintélyekről. Pártolói a színészek
voltak, akik szívesen bízták rá boldogulásukat,
boldogtalanságukat.

(Verebes istván)


