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a világ időközben
nagyon megváltozott
beSzélgetéS Kelemen JÓzSeffel

h

uszonhat éve tagja a kaposvári Csiky gergely
Színház társulatának Kelemen József. finom, mesterségbeli igényességgel építkező színészetére
mindig számíthatott a közönség, rendezőként pedig világos szakmai szempontok szerint gondolkodik. a Kaposvári
egyetem művészeti Karának tanáraként ugyancsak a
színház iránti elkötelezettsége jellemzi a munkáját.

– Szorosan összekapcsolódik a pályád a kaposvári színházzal. Hogyan kezdôdött?
– Babarczy László az Ódryn a fölöttem járó évfolyammal – Sztarenki Paliékkal – vitte színre a Bolha a
fülbe címû darabot, amelyben én harmadévesként
Baptistint játszottam. Amikor végeztem 1989-ben,
hívott, én pedig mentem. Kaposvár akkor még legendás volt. Nagy színészek voltak, és sok fiatal ember –
népes és izgalmas társulatba érkeztem.
– Akkoriban többen is dolgoztak a társulatban „csopiként”, csoportos szereplôként. Ôk hogyan fogadtak téged,
frissen végzett színészt? És hogyan fogadtak a „nagyok”?
– A csopik kortársaim voltak, és soha nem volt érdekes, ki csopi, ki nem. A társulat egészében azonban nagyon nehezen volt befogadó. Teljesíteni kellett
ahhoz, hogy lassan a csapatba kerüljön az ember. Ez
nem azt jelentette, hogy kimagasló színészi teljesítményt kellett elérni, hanem a munkához való hozzáállás számított, dolgozni kellett rendesen és sokat. A
munkabírás tényleg elvárás volt, ugyanis éjjel-nappal
a színházban voltunk. Nagy létszámú produkciók készültek, illetve nem volt ritka, hogy egy nap három
elôadás is ment: a nagyszínpad mellett stúdió- és
gyerek-, illetve sokat tájoltunk is. Mindenki folyamatosan dolgozott, a napot általában a büfében fejeztük
be, ami éjfél után is nyitva volt – tényleg együtt voltunk reggeltôl éjszakáig.
– Mennyire állt hozzád közel ez a fajta színházcsinálás? Beletanultál, vagy pont így szerettél volna dolgozni?
– Annak idején az Arvisurában kezdtem színházzal
foglalkozni, majd egy évet a Nemzeti stúdiójában töltöttem, ahol többek közt Bodnár Sanyi bácsitól és
Montágh Imrétôl tanulhattam, azután rögtön felvettek a fôiskolára – ami egyébként huszonnégy évesen
az utolsó esélyem volt. A négy év alatt folytattam a tanulást a színházcsinálásról Sztankay tanár úrtól,
Kállai tanár úrtól, Szirtes tanár úrtól, Fehér
Györgytôl, és még sorolhatnám, hány színházi gondolkodótól. De úgy gondolom, sorsszerû volt, hogy
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éppen Kaposvárra jöttem, mert itt aztán rengeteget tanultam színészektôl, rendezôktôl. Sokféle színházi világból alakítottam ki a magamét, ebbôl a huszonöt kaposvári év a leginkább meghatározó.
– Emlékszel az elsô évadra?
– Belekerültem a Babarczy rendezte Paraszt
Hamletbe. A próbaidôszak végén megharagudott
rám, pedig jól próbáltunk, de valamivel a bemutató
elôtt egyszer csak azt érezte, nem azt csinálom, amit
kér tôlem – sokáig nem beszélt velem utána. Kemény
volt, de kibírtam. Azóta persze jóban vagyunk. Abban
az évadban még a Hegedûs a háztetôn volt, amiben játszottam, Bezerédi Zoli rendezésében. Az énekléssel

35

www.szinhaz.net

interJú

rettentôen kínlódtam, de egy nagyszínpadi zenés elôadásban élmény volt dolgozni azzal a társulattal.
– A kaposvári színház állítólag abban az idôszakban
– ahogy azt mindenki mondogatta – már nem volt a régi,
de bár meghatározó színészek elmentek, az a fajta közéleti jelleg, amely korábban hosszú ideje jellemezte, akkor
még nem változott meg.
– Babarczy László harminc évig volt igazgató.
Egészen kivételes képessége volt, hogy ilyen hosszan
ennyi eltérô ízlésû és gondolkodású, tehetséges színházcsinálót össze tudott tartani – ez maga volt a csoda.
A távozása utáni évben ezt még sikerült Znamiéknak
[Znamenák István vezetésével, aki maga mellé hívta a feladatra Mohácsi Jánost és Rusznyák Gábort – A szerk.]
egyenes vonalúan folytatni. A nagy törés azután jött. De
változásnak kellett jönnie. Ha pedig ennyi ember elmegy egy társulatból viszonylag rövid idô alatt, az megváltoztatja a színházat. Én is éreztem, hogy lépni kellene, talán vissza is tudtam volna menni Pestre, de az
egyetemi képzést, amit Babarczy László indított, nagyon szeretem. Azt nem akartam itt hagyni. Tíz éve tanítok már, családom lett, házat vettünk, és aligha rendezhettem volna bárhol ennyit, mint azóta itt. De ezalatt is eszembe jutott párszor, hogy lépnem kellene,
olyankor azonban mindig történt valami, ami miatt
aztán mégsem indultam el.
– Ha jól értem, elôtte több és változatosabb munka várt
egy színészre, mint most.
– Igen, ráadásul akkoriban volt „svarc meló” is – így
hívtuk azokat a kedvtelésbôl, kísérletezésbôl kezdett próbákat, amelyet azok csináltak, akiknek volt egy kis szabad
idejük. Mohácsi János elsô munkája is így született.
– Akivel aztán sokat dolgoztál, miközben te hûvösebb,
rezignáltabb színész vagy, mint azok a kollégáid, akik
jobbára viszik nála a prímet – persze ezek az elôadások
többek közt éppen attól olyan valóságosak, hogy igen különbözô figurák a szereplôi.
– János próbáin valóban jellemzô, hogy a színészeknek a feldobott témához vagy szövegrészlethez
kell hozzátenni magukat a szerepük szerint. A görcsösebb vagy kevésbé improvizatív alkatú színész nehezebben boldogul az ilyen helyzetekben, mert azt
érzi, hogy minden mondatot elôle mondanak el, ez
neki is beugrott, de már lekésett róla, vagy hogy neki
ez miért nem jutott eszébe.
– Svarc: szép. Akkoriban, amikor a pályát kezdted,
még más volt a színház társadalmi helyzete – ahogy a
társadalmi helyzet is más volt.
– Valóban. A Nemzetiben például még részese voltam annak a korszaknak, amikor a nagy színészekkel
kivételes kedvességgel, alázattal, csodálattal volt szokás bánni. Ez mára eltûnt – szerencsére. Ma már
senki nem csinál úgy, mintha csak nagy színész
lenne, akinek semmi köze nincs is a hétköznapi élethez. Ahhoz pedig, hogy a színház hatna a társadalomra, soha nem fûztem komoly reményeket. Elég,
ha az ember jó minôségû elôadásokat csinál. Azzal
már mindent megtett, amit egy színházcsináló csak
megtehet. Nyilván lehet harcosabban, politikusabban,
naprakészebben színházat csinálni, mint például
Schilling Árpád, de ez inkább alkat kérdése – nekem
például nem ez az utam. Ám teljesen megértem, ha
valaki azt gondolja, hogy drasztikusan, erôteljesen és
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direkt módon kell a közéletrôl színházat csinálni,
mert csak az jut el az emberekhez.
– Igen, már az elsô rendezésedre, a ’99-es Vízkeresztre
is az a fajta visszafogottság, finomság volt jellemzô, ami
a színészetedre. Ez némiképp talán el is tért a kaposvári
hagyománytól.
– Arról a Vízkeresztrôl emlékezetesen szépet írt
Koltai Tamás. Nekem ez a szöszmötölôs színházcsinálás áll kézre, igaz, így legfeljebb jól megcsinált elôadások születnek. A színészek szívesen dolgoznak velem,
a nézôk pedig általában kedvelik ezeket a munkákat.
Nem hoznak azonban áttörôen új szemléletet, mert
ezek nem olyan revelatív, szakmát megújító elôadások,
mint amilyeneket [Mohácsi] János szokott csinálni,
amelyek színházi szakmán kívül is nevezetesek lettek.
– A színész-rendezôk jellemzôen máshogy rendeznek,
mint akik „csak” rendeznek?
– Persze. Aki színészként rendez, az a színész felôl
közelíti meg a problémát. A rendezôk az alapanyagot
eszközként használják gondolataik valóra váltására, a
színész ezzel szemben megoldást keres az adott szituációban. Amikor rendezek, az anyagválasztásomat eleve
a színészek határozzák meg, olyan szerepeket keresek,
amellyel megfelelô minôségû munkát végezhetnek.
– Nézôként néha azt érzékeltem egészen magas színvonalú produkcióknál is, hogy a színészek nem fontosak.
Vagy nem elég fontosak. Persze biztosan nem tudhatom,
hogy amit látok, az honnan és hogyan lett. De olyan nem
jut eszembe, hogy egy színész rendezte elôadásban a színész ne lett volna fontos.
– Hunya [Hunyadkürti György] szokta mondani,
hogy szolgálatot teljesítünk. Ha hiszünk egy rendezônek, akkor megpróbálunk a legjobban megfelelni
annak a rendszernek, amit felépítünk. Nekem nagyon rossz élményem rendezôvel nem volt, soha nem
kellett magamra kényszeríteni olyasmit, amit ne tudtam volna valamiféleképpen magamra fordítani.
Konfliktusaim persze szoktak lenni munka közben,
de azok nem az önfeladásról, nem az integritásunk
megkérdôjelezésérôl szólnak. Egyszerûen ahhoz
szoktam hozzá, hogy lehet vitatkozni egy munka
során. A színházat közösen csináljuk, nem valakinek
a vezényszavára. Ez mindennek az alapja.
– Mennyire látod színészként a próbaidôszak során,
hogy milyen minôségû a munka?
– Ezt rettentô nehéz pontosan tudni. A munkának
gyakran van olyan fázisa, hogy az ember csak forog
maga körül, mint a róka, amelyik a farkát kergeti, és
nem lát ki a problémából, nem találja a megoldást,
pedig veszettül keresi. Ha valaki ekkor képes olyat
mondani, ami kimozdítja ebbôl a helyzetbôl, akkor az
színészvezetés a javából – ami a rendezés egyik fontos
része. Ascher Tamás többek közt ebben konkrétan
zseniális. A színésznek azt a mechanizmust kell megtalálnia, ahogy az adott szereplô idegrendszere mûködik, és akkor „alakhelyesen” tud mûködni az adott szerepben. Ehhez egy rendezô sok segítséget képes adni.
A színésznek ugyanis az a dolga, hogy sokféle személyiségbôl a lehetô legtöbbet tudjon használni a pályáján abból is, ami esetleg a civil lényében rejtve marad.
– Beszéltél arról, hogy a színészek másképp állnak a rendezéshez. Hogyan állsz a színészethez, amióta rendezel és tanítasz is?
– Kétfajta gondolkodás van bennem akkor is, ha
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gondolkodott, hogy a színészek a különféle feladatok
által tudnak szakmailag gazdagodni.
– Ez a korszak aztán véget ért. El sem tudom képzelni,
mit élhettetek át Schwajda György rövid igazgatói mûködése, majd a jelenlegi vezetés alatt. Rengetegen hagyták el
a színházat – és nem mellékesen a pályát is –, aminek
erôteljesen megváltozott az arculata. Nekem, aki ezen a
színházon nôttem fel, értelmezhetetlen volt például
Schwajda elsô évadkezdése az István, a király inkább
show-business, semmint színház jellegû vendégelôadásával. És nem tudtam mit kezdeni azzal sem, hogy Rátóti
Zoltán igazgatása alatt szinte minden elôadásban vendégszínészek kapták a nagyobb feladatokat, a kaposvári
társulat tagjai pedig, akik amúgy arról voltak híresek,
hogy kisebb szerepekben is jól dolgoztak, ott vannak a
színpadon félretéve, de valójában csak az érdekes, ami
elöl folyik. Aztán bámultam a szereposztásokat, és nem
mentem el megnézni sok elôadást – én nem tudtam feldolgozni, ami ott történt.
– Igen, valaminek vége lett. Ezt rettentô nehéz megemészteni. De közben élni kellett, azzal a tudattal,
hogy annál, ami volt, rosszabb lesz, de valami lesz.
Mindenki rettentô drámának élte meg, miközben
már elôtte is azt hallottuk mindenfelôl, hogy ez már
nem az a színház, és valóban lett is néhány vállalhatatlanul rossz elôadás, de ezzel a váltással végképp elmúlt valami. Egymást között errôl nem szoktunk beszélni, és azt hiszem, ez a hallgatás alighanem éppen
arról szól, hogy ennek a fájdalma nem múlik. Akik elmentek, azt gondolják, hogy jól tették, talán azt is

éppen színészként dolgozom, ami meglehetôsen haszontalan. De nekem a kezdetektôl így jár az agyam. És
akkor kényszerítem magam arra, hogy foglalkozzak a
saját dolgommal, és hagyjam abba azt a másikféle
hideg, elemzô gondolkodást, ami éppen a színészi
munkámban nem visz elôre. Ez persze nem mindig
megy. Színészként zsigerbôl, teljes idegrendszeri átállással kell tudni dolgozni, amiben nincs helye a méricskélô elemzésnek, mert az gyengíti a színészi hatékonyságot. Éppen ezért amikor szóba került, hogy játsszak
egy magam rendezte elôadásban, eddig mindig volt
bennem annyi józanság, hogy nemet mondjak.
– Milyen rossz élményed volt munkában?
– A megoldatlanságok a legrosszabbak. Nemegyszer
éreztem azt, hogy nincs meg egy szerep. Ráadásul
Babarczy és Ascher sem voltak kíméletesek soha. És
az nagyon fájdalmas tud lenni, amikor szembesítik az
embert a tehetségtelenségével. Ascher egészen elképesztô alapossággal tudott rámutatni próba közben, illetve utána a megbeszéléseken a hibákra. Mindenkit,
minden helyzetet szétszedett, eljátszott, kíméletlenül
megmutatta, ha valaki valamit tehetségtelenül fogalmazott meg. Ezeket nagyon nehéz volt túlélni. De aki
nem éli túl, az nem alkalmas erre a pályára. És egy színész számára ez a fajta biztonság, visszajelzés a leghasználhatóbb. Lehet jókat beszélgetni, okosakat gondolkodni, de a színész attól nem lesz legközelebb feltétlenül jobb. Csak a zsigeri behatás tud mozdítani az
emberen – akár egy konkrét munkában, akár hosszú
távon, a szakmai épülésében. Babarczy is mindig úgy
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gondolják, mindenkinek el kellett volna menni, és
idején azt mondta Babarczy, hogy a jó elôadás behozhogy akik nem mentek el, azok elárultak valamit, holott
za a közönséget. Na, ez most már nem ilyen egyszerû.
akik nem mentek el, azok csak azt gondolják, hogy
– Említetted az egyetemet, a tanítást, ami fontos része az
máshol nincs lehetôségük, itt pedig még tudnak doléletednek. Hallottam, hogy milyen elkötelezett, remek tanár
gozni. Rátóti pedig úgy gondolkodik igazgatóként,
vagy – és persze a növendékeid munkái talán még többet
hogy többek közt azzal tud nézôket hozni a színházmondanak errôl. A k2 társulatáról pedig, akik többségében
ba, hogy országosan ismert színészek játsszanak fôéppen a te tanítványaid, alighanem sokan hallottak már.
szerepeket. A kaposvári színház közönsége ugyanis
– Babarczy látta meg bennem annak idején, hogy
kicserélôdött. Van a városban egy harmincas–negyveképes vagyok erre. Amióta tanítok, néha eszembe jut,
nes korosztályú csoport, amelynek bérlete van az
ez akkora felelôsség, hogy nem is lenne szabad csinálOperett Színházba és a Madáchba, ôk deklaráltan
ni. Egy dolgot tartok szem elôtt, mindig mondom is a
nem járnak a Csikybe – azt nem lehet tudni, hogy ez
gyerekeknek: amit egy embertôl hallanak, az csak egy
mennyire hat a közvélekedésre. Ezért én nem tartom
dolog, minél több forrásból gyûjtsék be, amit hasznosfeltétlenül elhibázottnak
nak találnak a pályájukhoz
azt az igazgatói gondol- Rátóti pedig úgy gondolkodik igazgatóként, – ennél okosabbat nem
kodást, ami éppen azt
tanácsolni. Ettôl élô
hogy többek közt azzal tud nézőket hozni tudok
mutatja meg, hogy orszáa szakmánk – visszakeresgos sztárok itt is láthatók a színházba, hogy országosan ismert színé- hetô lenne akár, mit és
fôszerepekben – persze szek játsszanak főszerepeket. A kaposvári kitôl tanultam. A tanítvánem beszéltem errôl színház közönsége ugyanis kicserélődött. nyaim jó esetben színházi
Rátótival, ezt csak feltéte- Van a városban egy harmincas‒negyvenes ízlést kapnak tôlünk, tanálezem. Én azt tartom legroktól, ami majd abban sekorosztályú csoport, amelynek bérlete
feljebb aránytévesztésgíti ôket, hogy a maguk
van az Operett Színházba és a Madáchba, útját járják. Ha megnézed
nek, ha egy elôadásnak
sok szerepét vendégek
a k2 csapatát, szerintem
ők deklaráltan nem járnak a Csikybe
játsszák, mert egy kisvánem az jut eszedbe, hogy
rosban a helyi közönség szokta szeretni a színészeit.
az én tanítványaim. És ez pont így jó.
– Tehát továbbra is van ilyen közönségigény, hogy a
– Hogyan tanítasz egyébként?
helyi színészeket lássák a nézôk?
– Amennyi tanítható a mi szakmánkból, az szerin– Akiknek vannak a városban civil kapcsolataik, azoktól
tem a gyakorlatban adható át – ott ugyanis idôvel minsokan kérdezik, miért ilyen keveset játszanak a társulat
den lényegi kérdés és probléma elôkerül. Az önismetagjai. Egy városnak ugyanis éppen attól van kulturális
rettôl kezdve a figuraalkotásig nyilván felépíthetô valaélete például, hogy van saját színháza, saját színészekkel.
milyen tematika. De a kíváncsiságot, az alázatot, az
– Ha egy színészt megszeretett az ember, és egy ideje
egymás iránti elkötelezettséget, ami a legelemibb része
nem látja, mert eltelnek évek, hogy nem kap olyan muna színházcsinálásnak, nem lehet tanítani. Munka közkát, amiben megmutatkozhat, ezt soha nem lehet jóvátenben ezt valahogy mégiscsak el lehet sajátítani.
ni. Gondolom, nektek ez tragikus is lehet.
– Az egyetemen is volt vezetôcsere, amióta ott tanítasz.
– Nekem is lett volna ilyen idôszakom, de engem az
– Valóban volt egy erôteljes váltás Kocsis Pali osztálya
egyetem megmentett attól, hogy nagyon rosszul érezután. Vidnyánszky Attila azt a tematikát találta ki, hogy
zem magam ezért. Például a Tartuffe és a Három
az egyetem egy-egy színházzal együttmûködve folytatja
nôvér, amit az egyetemen csináltam, kárpótolt, sôt, ina képzést: az ô osztálya volt az elsô a debreceni színkább azt mondom, boldoggá tett. A tavalyi évadban
házzal, illetve a Nemzetivel, majd Eperjes Károlyé a
azonban már négy jó munkám is volt, amelyek ráveszprémivel, aztán Cserhalmi Györgyé a fehérvári
adásul meglehetôsen különbözô feladatok elé állítotszínházzal. A 2016-ban induló osztály pedig a kecsketak. Az nagyon jó érzés egy színésznek, amikor arról
méti színházzal fog együttmûködni. Ez azt jelenti,
panaszkodik, hogy egyik munkából rohan a másikba,
hogy az évfolyamok keveset vannak bent az egyetemen,
és nem tud pihenni. Most ebben vagyok.
hiszen leginkább a színházakban dolgoznak; ezáltal
– Színészként nyilván abban dolgozol, amiben kiírnak.
megszûnt az a közös egyetemi lét, ami korábban volt.
Rendezôként hogy megy ez?
A színházakban pedig zárt egységekben folyik a kép– Például most a Mezítláb a parkban címû darabot
zés, amibe nem nagyon látunk bele. Persze amikor én
úgy választottam, hogy Rátóti Zoli arra kért, csináljak
voltam fôiskolás, az osztályok bizonyos fokú zártsága
valami vígjátékot. Ez egy minôségi bulvár, ami néhány
ugyancsak megvolt, és az osztályfônökök meghatározó
színésznek jó játéklehetôséget kínál, és a közönség is
figurái voltak az osztályoknak. A gondolat egyébként,
szereti – bár nem minden nézô. Szóval általában váhogy a gyereknek legyen biztos helye a gyakorlatra,
laszthatok, mivel akarok dolgozni, illetve szoktam
nem rossz, de az pedagógiailag elhibázott, hogy túl
ajánlani is, amit vagy elfogadnak, vagy nem.
korán kell profi szituációban helytállniuk. Egy egyeteMindehhez persze tudni kell, hogy összehasonlítva
mistának még meg kellene engedni, hogy hibázzon.
múltat és jelent, a világ idôközben nagyon megváltoEkként ráadásul egy színházi elôadásban kénytelen sok
zott. A nyolcvanas években érvényes mûsorpolitika
olyan eszközt is használni, amely még nem is a sajátja.
már nem érvényes. Más lett a szempontrendszer, arról
Ettôl pedig hazuggá és modorossá válhat. Kockázatos
nem is beszélve, mi minden mással lehet az idôt múlehet így elindulni a pályán.
latni színházba járáson kívül. Vidéken ma már a minAZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: PROICS LILLA
taadó városi elitnek nem érdekes a színház. Annak
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