
négyszemközt
bukfencezett. A Nemzeti Színház előtt, a
Marszalkowskán."

Egy kritika a hetvenes évek eleji játékáról
a következőket írja:

„Kálmán alakításai egysíkúbbakká váltak,
játékának eredetiségét a fáradtság, a rutin
tünetei árnyékolták. Mind többet
hagyatkozott látványos technikájára:
akadtak szerepek, amelyeket csak a
hangjával és a gesztusaival játszott el.
Színészete válságba került, (...) s úgy érezte
ő 'maga is, hogy meghalt a játékossága."

Mije maradt akkor, ha játékossága eltűnt?
„... nekem mint embernek és mint
színésznek is életszükségletem a játékosság"

- nyilatkozta 1966-ban, és állítja ma is. Nem
tűnhetett el játékossága, hová is tűnt volna,
csak valami fölé nehezedett, valami
elnyomta. De
mi?I

A harc a kritikai és a szerepskatulyák
ellen, az értetlenség közönye ellen! Az a
töretlen akarás, hogy izzadva-sírva meg-
értesse mindenkivel azt, amire gondol.
Reszket azért, nehogy a látcsövek el-
rebbenjenek egy-egy gondolata felett.
Biberachja nemcsak elsüvölti: „Ott van a
haza, hol a haszon!", hanem láthatatlan
hatalmas betűkkel felrója a levegő-be: H-A-
S-Z-O-N és még egyszer: HASZON.

,Az utóbbi években annyi jó szerzővel,
annyi gondolatteli darabbal találkoztam,
hogy lehet - most, hogy mondod, lehet -,
hogy néha megfeledkeztem magamról. A
gondolatok tömegét akartam megértetni a
nézőkkel, és közben amúgy sem túl gazdag
eszköztáram csökkenhetett. De akkor is úgy
érzem, hogy senki nem ment cl úgy a
színházból, hogy pontot tett volna a
gondolatok végére, az általam odarakott
kérdőjel helyére,"

A Vízkereszt Sebastianjaként van egy
gesztusa - írja egy 1960-as színházi be-
számoló - megy, megy, megy a díszletkerítés
mellett, s odanyúl, hogy leszakítson egy szál
virágot. Nem sikerül: festett virág az!
Legyint és kilép a szín-ről. Kálmán
felújította ezt a szerepét, és a fájdalmas,
hogy ezt most nem Shakespeare írta és nem
Major Tamás rendez-te.

Valami megszűnt, valami eltűnt te-hát? A
bukfenc. Az őrületig-szeretet bukfence, a
boldogság cigánykereke, a szenvedély
halálugrása.

RÓNA KATALIN

Az első budapesti évad
után

Minden évad végén felmerül a kérdés: vajon
ki hova szerződik? Kik maradnak meg
színházukban, kik folytatják pálya-futásukat
új színházépületben? Egyik vidéki
színházból a másikba, vidékről a fővárosba,
Budapestről vidékre szerződ-nek a
színészek és a rendezők. A mozgás állandó,
de nem túl nagy. Vannak, akik gondosan
őrzik biztos, évtizedes helyüket, talán ez a
leggyakoribb típus, illetve az, amelyik a
vidéki színházi életet budapestivel akarja
felcserélni. Most az

Uri István a Pro Urbe előadásában (Budapesti
Gyermekszínház) ( Ik lády László felv. )

utóbbiakat kerestük fel, azokat a fiatal
művészeket, akik 1974 őszén szerződtek
budapesti színházhoz. Ot színészt és egy
rendezőt. Vannak közöttük olyanok, akik
már bizonyítottak, és olyanok, akik még
csak ezután bizonyíthatják képességeiket,
elhivatottságukat. Egy generáció tagjai:
valamennyien az el-múlt években szereztek
diplomát a Színművészeti Főiskolán. Azt a
nemzedéket képviselik, amely feladatának
érzi új színt, új életet vinni színházi éle-
tünkbe. Hogyan akarták és hogyan akarják
teljesíteni elképzeléseiket, Budapestre
szerződve mi valósult meg ezekből az első
évadban - erről kérdezzük őket, erre
szeretnénk választ kapni beszélgetéseink
során.

Uri István

(1967-ben végzett a Színművészeti
Főiskolán, majd a Madách Színház tagja
lett. Négy év színházi gyakorlat után három
évadra a Kecskeméti Katona József
Színházhoz szerződött. Jelenleg a Budapesti
Gyermekszínház tagja.)
 Hogyan jellemezné színészi pályájának

elsó éveit?
 A Madách Színházban kezdetben évi

egy főszerepet, több kis karakterszerepet
kaptam. Állandóan bizonyítani akartam, és
a kezdeti gyakorlatlanságban nem mindig
arattam sikert.
 Miért vált meg a Madách Színháztól?
- A rutin hiányából, az állandó tét

érzéséből színpadi görcs lett. Az volt a
fontos, hogy minél többet játsszak. Akkor
nagyon bíztam magamban, azért döntöttem
úgy a színház vezetőségével egyetértésben,
hogy három évre egy vidéki színházhoz
szerződök, hogy nagyobb színpadi
tapasztalatot szerezzek, három év után
pedig, 1974 őszén vissza-térek a Madách
Színházba.
 Azt mondta, „akkor nagyon bíztam

magamban". És most?
- Egyre inkább úgy érzem, mindig az a

tehetséges, aki jó szerepeket kap, aki jó
szerepeket játszhat.
 Miért nem valósult meg a Madách

színházbeli előszerződés?
- A színház nem feledkezett meg erről a

szerződésről. Ádám Ottó vissza-vett volna,
de feladatot nem tudott ígér-ni.
 A Kecskeméti Katona József szín-házi

évek meghozták a várt művészi fejlődést?

 Átlagosan évi százhetven estét töl-
töttem színpadon. Nagyon sokat ját-



szottam prózát és zenés darabot, fősze-
repeket és kisebb karakterszerepeket
egyaránt. Kétségtelenül olyan színpadi
lehetőségeket kaptam, amelyekben tovább
fejlődhettem, és állandóan lemérhettem,
hol tartok a művészi munkában. De a
helyi közönségen kívül nem nagyon
figyelt arra senki, amit csináltunk.

 Azt hiszem, itt valami tévedés van.
Különösen az elmúlt években már szinte
központi probléma budapesti színhá-
zakban, hogy a kritika nagyobb lelkese-
déssel foglalkozik a vidéki színházakkal,
mint a fővárosiakkal.
 A színészi alakítással a kritika sem

foglalkozott érdemben, inkább csak em-
lítésszerűen.
 És ez válóok lehetett?
 Nemcsak ez. Feleségemet, Magyar

Máriát felvették a főiskola operett-tan-
szakára. Igy együtt jöttünk Kecskemét-ről
a Gyermekszínházba.

- Melyek voltak legemlékezetesebb
szerepei Kecskeméten?
 Buckingham a III. Richárdban, Az

élet álomban Segismundo, Biberach a
Bánk bánban, a Popfesztivál Józsefe.
 Mit játszott az első évadban a

Gyermekszínházban?
 Lengvári főmérnököt a Pro Urbéban

és a Tizenötéves kapitány angol őrnagyát.
 Megérték ezek a szerepek a „szín-

házcserét"?
 Ez nem ilyen egyszerű. A Gyer-

mekszínház formája, társulata, stílusa
csak most van kialakulóban. Hosszú távon
lehet csak tervezni. És lehetőleg mindig
olyan társsal kell együtt dolgozni, aki
bízik színészi képességeink-ben. Kerényi
Imre volt a rendező, aki annak idején
bízott bennem a Madách Színházban,
akinek előadásaiban főszerepeket kaptam.
De amióta elkerültem onnan, nem nézett
meg, egyetlen szere

pemben sem látott. Gondolom, most
másban hisz.
 És a Gyermekszínházban hisznek a

tehetségében?
 Kazán István most bízik bennem,

gondolkodik „bennem". Legközelebbi
szerepem a jövő évad elején a Vízkereszt
zenés változatában Keszeg András.
 Hívták más színházhoz is?
 Az az igazság, hogy nem nagyon

kapkodtak utánam.
 A pesti színész életében nagy szere-

pet játszik a tévé, a rádió, a film. Kap-e
feladatot ezeknél?
 Elvesztettem a kapcsolataimat, és

most már úgy tűnik, nem is tudják, hogy
Pesten vagyok. Talán lehetne jelentkezni,
de hát én mindig büszke voltam.

Markaly Gábor

(1968-ban a Színművészeti Főiskola el-
végzése után a Miskolci Nemzeti Szín-
házhoz szerződött. Hat évvel később a
Vidám Színpad tagja lett.)
 Melyek voltak legjellegzetesebb

szerepei a Miskolci Nemzeti Színház-ban?
 Biff Az ügynök halálában, Malcolm a

Macbethben, Miskin herceg, Hamlet,
Trofimov a Cseresznyéskertben.
 Mit játszott a Vidám Színpadon?
 A szerzőt Zarudnij komédiájában,

most pedig egy zenés vígjátékban pró-
bálok.
 Ezek után milyen a színházi közér-

zete?
 Próbálok, esténként nem játszom .. .
 Miért gondolta, hogy a Vidám Szín-

padon nagyobb lehetőségei lesznek, mint
Miskolcon?
 Azért döntöttem a Vidám Színpad

mellett, mert egy adott pillanatban úgy
éreztem, hogy a színházzal, az újonnan
szerződtetett fiatal színészékkel, az Abody
Béla meghirdette vidám színpadi kísérlet
lehetőségével találkozik az elképzelésem.
A színház vezetősége elhatározta, hogy
stúdiószínházat hoz létre. Úgy érzem,
ennek nagy szerepe lehet a színészek
állandó szellemi tréningjében. Ennék a
stúdiószínpadnak döntően más profilúnak
kell lennie, mint az anya-színháznak.
 Eddig még nem sok valósult meg a

meghirdetett új vidám színpadi kon-
cepcióból. Mi erről a véleménye?
 Most is, elsősorban igazgatóm be-

tegsége miatt, csak egy adott pillanatról
beszélhetek. A március z4-i állapotról.
Lehet, hogy holnap vagy ,mire az interjú
megjelenik, már minden másképp lesz,

Markaly Gábor Verebély Ivánnal a Nem vagyunk kifestve című vígjátékban
(Vidám Színpad) (Iklády László felv.)



A színház most válaszút előtt áll. Egy dolog
azonban biztos: a feladat, ha az embernek
héttől tízig megvan a munkája. De a
hétköznapok borzalmasak, ha nem
csinálhatunk igazi jó színházat.

 Miért akart eljönni Miskolcról?

 Azt hiszem, egy idő után mindenki
változtatni akar a helyzetén. Nagyon
szerettem Miskolcot, most is elmegyek az új
bemutatókra, és biztos vagyok benne, hogy
valahol, valaha még együtt fogok dolgozni
Illés Istvánnal. De úgy éreztem, hogy túl
nagy a veszélye az egy helyben maradásnak.
Rövid az ember élete ahhoz, hogy hosszabb
ideig egyfajta közegben legyen. Ki akartam
magam próbálni új helyzetben, új
munkatársakkal.

 Hogyan látja önmaga helyét a szín-
házi életben?

 Erről az jut eszembe, hogy néhány
napja három fiatal kollégával mentem
valahová fellépni. A kocsiban beszélgetés
közben kiderült, hogy a főiskolán láttak
utoljára színpadon. Nevetséges. Ha egymást
sem ismerjük, mit várunk a színházi
közélettől?

 Miért nem nézik meg egymást?

 Nem tudom. Talán közömbösség,
talán elfoglaltság, talán fáradtság az ok.
 Maga sem tud a többiekről?

Elég sokat járok színházba.
 Gondolja, hogy túl nagy a színészek

leterheltsége?

 Azt hiszem, inkább nincsenek átme-
netek. A színész vagy nem dolgozik
semmit, vagy agyondolgozza magát. Miért
nincs olyan szerv, amelyik a színészeket
irányítja, egyezteti, reálisan befolyásolja a
szerződtetéseket? Miért nincs arra
lehetőség, hogy a színházak szükség esetén
színészeket cseréljenek?

 Ebben az évadban csak a Vidám
Színpadon játszott?

 Szerencsére lehetőségem nyílt arra,
hogy fellépjek az Irodalmi Színpadon is,
ezzel valamennyire pótolva a színház-ban
elmaradt művészi feladatokat.

 Ha mégsem változik semmi a Vidám
Színpad koncepciójában, elképzelhető,
hogy bele tud illeszkedni színháza jelenlegi
stílusába?
 Nem, ha kabaréstílusra gondol. Ka-

barét nem tudok és nem akarok játszani. De
tudomásom szerint nem is ezért hoztak
bennünket, fiatalokat a színház-hoz.

 Milyen további lehetősége van?
 Még nem tudom, de változatlanul

bízom benne, hogy létrejön, amiben hittem,
amikor ideszerződtem. Egy dolog-

ban változatlanul biztos vagyok, hogy leállni
semmiképpen sem szabad, akár jó, akár
rossz a pillanatnyi állapot.

Farkas Zsuzsa

(1971-ben végzett a Színművészeti Fő-
iskola színészszakán. A Debreceni Cso-
konai Színház tagja lett, két év után a
Veszprémi Petőfi Színházhoz szerződött.
1974-től a budapesti Nemzeti Színház
színésze.)
 Debrecenben első feladata Júlia volt.

 A főiskola elvégzése után Ruszt József
hívott a Debreceni Csokonai Szín-házhoz,
és azonnal Júlia szerepét osztotta rám.
Csodálatos volt. Annak a próbaidőszaknak,
annak a próbahangulat-nak az élménye, azt
hiszem, végigkísér színészi pályámon. Aztán
eljátszhattam Szabó Magda Kiálts, város!
című drámájának női főszerepét, és Mirát
az El-veszett paradicsomban.
 Ilyen. talán túlzottan is jelentős in-

dítás után miért vált meg Debrecentől?
 Nagyon sokat tanultam Ruszt Józseftől

és Lendvai Ferenctől. De amikor ők
elmentek, úgy éreztem, nekem is ki kell
próbálni valami mást. Veszprémbe
kerültem, de közben még vendégként

Farkas Zsuzsa Szabó Magda Kiálts, város! című
drámájának debreceni előadásában

vissza-visszatértem Debrecenbe. Aztán
Marton Endre szerződést ajánlott. A bu-
dapesti Nemzeti Színház színészének lenni
- ilyen lehetőség egy életben csak egyszer
adódik. A velem egykorú rendezőknek, akik
vidéken dolgoznak, sokkal több idejük van
a bizonyításra, hiszen az ember nem marad
örökké fiatal színésznő. Döntésem, azt
hiszem, természetes.
 Művészi pályáján milyen állomást

jelent az első Nemzeti Színházban töltött
évad.

 Nagy öröm volt, hogy itt is ugyan-
annyi bizalommal fogadtak, mint az előző
színházakban. Úgy érzem, segítenek,
tanítanak. És Marton Endre az évad elején
azt mondta, ránk, újonnan szerződtetett
fiatalokra is építeni akarja szín-házát. Én
ebben bízom. Amikor aláírtam a
szerződést, tudtam, hogy az első évadban
nem fogok olyan jelentős szerepeket kapni,
mint vidéken.
 Ez azt jelenti, hogy nem elégedet-len

helyzetével.

 Azt hiszem, mindig csak az elége-
detlen, aki nincs színpadon. Én elég sokat
játszom. 'És főleg várom az újabb
feladatokat.
 Van kialakult véleménye saját sze-

repköréről?

 Külső adottságaimmal ellentétben,
megrögzött véleményem, hogy nem me-
sejátékhősnő, naivaalkat vagyok. Azt hi-
szem, drámai karakterszerepeket tudnék a
legmélyebben ábrázolni. Ezért is szerettem
különösen a Kiálts, város! női szerepét és
Veszprémben Zsuhovickij Igyunk

Kolumbuszra című vígjátékának kettős
szerepét.
 Halljuk a rádióban, látjuk

tévészerepeiben. Hogyan tudja beilleszteni
eze-k t színházi feladatai közé, nem gátol-
ják-e a színházi teljesítményre való kon-
centrálásban?

 Néha nosztalgia fog el a debreceni egy
dologra figyelés időszaka után. Kezdetben
ezeknek a színházon kívüli mű-fajoknak az
elsajátítása is gondot okozott. Ugyanakkor
azonban úgy érzem, a sokrétű feladatok a
színészi többrétegűséget fejlesztik.

Székhelyi József

(A Színművészeti Főiskolán 1971-ben
kapott diplomát. A Kecskeméti Katona
József Színházhoz szerződött, három évad
után a [Budapesti Gyermekszínház tagja
lett.)
 Melyek voltak első szerepei?



 Ottó a Bánk bánban, Hamlet, Happy
Az ügynök halálában, Clarin Az élet
álomban, Richmond, Thersites a Troilus
és Cressidában.
 Mit játszik a Gyermekszínházban?
 A Zászlóst a Pro Urbéban és Jánost a

Csudakarikásban.
 Érdemes volt ezért megválnia a

kecskeméti színháztól?
 Nem. De sajnos, a színház igazga-

tójával sem művészi, sem erkölcsi kér-
désekben nem értettem egyet. Kifejezetten
rossz és szomorú közérzettel váltam meg a
Kecskeméti Katona József Szín-háztól,
hiszen Ruszt József előadásaiban olyan
szerepeket játszhattam el, amelyek egy
fiatal színész álmai és legfőbb próbakövei
közé tartoznak.

 Miért nem ment egy másik vidéki
színházhoz?
 Ennek elsősorban kényszerítő családi

okai vannak.

 Mi a véleménye a vidéki színházak
jelenlegi helyzetéről?
 Vidéken a színházi emberek nagyon

szoros, zárt közösségben élnek, ha úgy
tetszik, egy nagy fazékban rotyognak. És
ez az örökös, kényszerű fiziológiai,
közigazgatási „együttrotyogás" hozza,
hogy az előadások, ha azokat egy jelen-tős
rendezőegyéniség tartja kézben, sokkal
intenzívebbek, célratörőbbek, forróbbak
tudnak lenni, mint Pesten. Ez az
összezártság, a vidéki élet körülményei-
nek nehézsége, az egyarcú színészlétezés,
a társulat kollektív akarata is ki-sugárzik a
produkciókra, pluszenergiákkal tölti meg
őket. Ez a speciális plusz-adottság azonban
csak előadásokat teremthet. Egy-egy
csapatot egy-egy produkcióra. Vidéken a
színész szereptől szerepig él.
 Hogy érzi magát a Gyermekszínház-

ban?
 A gyerekeket nagyon szeretem. Ro-

konszenvüket megnyerni csodálatos dolog.
 A magyar szín játszás egyik legfia-

talabb Hamletje volt. Ilyen indulás után
nem hiányoznak a komoly, nagy szere-
pek?
 Dehogynem. De hát ez nemcsak

rajtam múlt .. .
 Mégis, mit tesz annak érdekében,

hogy ne szakadjon meg magas ívben in-
duló pályája, ne álljon le művészi fej-
lődése?
 Azt hiszem, nem szakadt meg ben-

nem az a fajta játékosság, „bohóclétezés",
'amelyből el lehetett játszani Ham-letet,
Thersitest és a többit. Minden

Székhelyi József a Hamlet címszerepében
(Kecskeméti Katona József Színház) (Iklády
László felv. )

csak transzpozíció kérdése, most a gye-
rekek lelkéhez kell megtalálni a kulcsot.

 Tehát elégedett?
 Egyáltalán nem. Várok. Közben pedig

fellépek az Irodalmi Színpadon is.
Karinthy Frigyesre emlékezünk Az
ezerarcú lélekben, és a magyar sanzon
történetét idézzük a főiskolai tanárom,
Békés András rendezte Életrajzban. Úgy
érzem, így meg tudom őrizni azt a szí-
nészfiloszt is, akit és amennyit magamban
hiszek.

 Volt tanára látta kecskeméti sze-
repeiben?

 Most is tanárom. Minden előadásban
megnézett, figyelemmel kísérte pályám
eddigi alakulását, velem örült vagy
mérgelődött.

 Milyenek a lehetőségei a televízió-
ban, a rádióban?

 Nincs okom panaszra, ha a Gyer-
mekszínház délutáni előadásaival tud-nak
egyeztetni, akkor elég sokat hívnak.

 Tervek, a jövő?
 Szeretnék továbbhaladni a megkez-

dett úton, hiszek a színészi lehetőségek-

ben, és abban is, hogy adott pillanatban
ram találnak, és én is megtalálom a nekem
való feladatókat.

Szombathy Gyula

(1968-tan szerzett színészi diplomát. A
Szolnoki Szigligeti Színház után 1974-ben
a Vígszínház tagja lett.)
 Hogyan alakult a pályája Szolno-

kon?
 Kezdetben többnyire zenés szerepeket

kaptam. Az első két év a zenés víg-játékok
jegyében zajlott. Utána prózai
bemutatókban legtöbbször főszerepeket
játszottam: a Versailles-i rögtönzésben, a
Dandin Györgyben, a Gácsérfejben, a Két
úr szolgájában, az Egy szerelem három
éjszakájában.
 Miért jött el Szolnokról?
 Mert a Vígszínházba hívtak. Talán a

harmadik évtől kezdve gondolkoztam azon,
hogy jó lenne Budapestre kerülni, hiszen
csak itt juthat a színész a tévé, a rádió, a
film közelébe, tehát országos nyilvánosság
elé.
 Csak az „országos nyilvánosság"

vonzotta?
 Minden színész célja, hogy megis-

merjék. Én is szerettem volna tovább-lépni.
Bármennyire elismertek is Szolnokon, és
bármilyen jó volt is a hangulat, féltem a
megszokástól. Hat év után egy kisvárosban,
azt hiszem, megszokják a színészt, és félő,
hogy már nem is a valóságos értékek
számítanak, hanem a megszokás.
 Kinek a megszokása?
 A közönségé.
 És a kollégák?
 Az is nagyon fontos, hogy a színész

új környezetben, új kollégák közt pró-
bálhassa ki képességeit.
 Milyen feladatokkal várta a Víg-

színház?
 Beléptem a Popfesztiválba, a Hír-

mondót játszom az Antonius és Cleo-
pátrában, Drobjazgint a Barbárokban,
részt veszek a Harmincéves vagyok elő-
adásában, és próbálom Goldoni Nyaral-ni
mindenáron című komédiájának szol-
gaszerepét.
 Elégedett jelenlegi színházi helyze-

tével?
 Nagyon elégedett vagyok. Most úgy

érzem, ott tartok, ahol színészi felké-
szültségemmel tarthatok. A színházban jól
fogadtak, a kollégák megkönnyítették a
beilleszkedést.
 Nem hiányoznak a főszerepek?
 Hát i g e n . . . De annyi minden más

van. És az is izgalmas feladat, hogy a



főszerepek után itt a viszonylag kisebb
szerepekben kell olyat alakítani, hogy
felfigyeljenek, odafigyeljenek rám. És még
valami: mielőtt eljöttem Szolnokról,
Székely Gáborral volt egy hosszú
beszélgetésem, amikor ő azt magyarázta,
hogy még egy évet kellett volna Szolnokon
töltenem, hogy művészileg „:kilazuljak". A
szolnoki hat év nagyon kemény edzés volt,
utána jót tenne egy hetedik, amikor a
mesterségnek az el-ért fokán
elengedhetném magam, vállalva akár a
kudarcokat is. A Vígszín-házban ez
lehetetlen, hiszen ismét bizonyítani kell.
Székely attól féltett, hogy az újabb
bizonyítani akarás görccsé fokozódik.

 Akkor talán jobb is, hogy kisebb
szerepekkel indult?

 Azt hiszem, igen. Sokat használt,
hogy többet voltam színpadon és kisebb
szerepekben. Valószínűleg nagyobb hi-
baszázalékkal dolgoztam volna, ha
jelentősebb feladatokat kapok.

 Beszélgetésünk elején az országos
nyilvánosságot említette. Fellép a tévé-ben,
a rádióban?

 Elég sókat hívnak, kezdetben én
voltam ezen a legjobban meglepve. Csak
arra tudok gondolni, talán vidéken is fi-
gyeltek, és ahogy elhárultak a távolság- ból
következő technikai akadályok, már-is
kaptam szerepeket.

 A sok színházon kívüli lehetőség nem
von el túl nagy időt a színpadi szerepekre
való felkészülésből?

 Az első időben kétségtelenül sok-felé
aprózódott el a figyelmem. Mindent újra
kellett tanulni, a tévé, a rádió műfaját.
Aztán azt is meg kellett tanulni, hogy
mennyit vállalhat az ember anélkül, hogy
ez a színházi munka rovására menne. Én
még érzem magamban a képességet, hogy
ne vállaljak el egy-egy feladatot. Persze,
akkor érzem jól magam, ha nagyon sokat
dolgozom.

Szőke István

(A Színművészeti Főiskola rendezői szakán
végzett 1973-ban. Egy évig a Kecskeméti
Katona József Színház rendezője volt, majd
a Huszonötödik Színház szerződtette.)

 Melyek voltak első rendezései
Kecskeméten?

 Hristic: Savonarola és barátai,
Kleist: Heilbronni Katica, Lehár: Lu-
xemburg grófja.

 Miért jött el Kecskemétről?
 A színház vezetősége nem szerette

a színjátszásnak azt a formáját, mi-
lyenségét, amilyet én csináltam.
 Miért a Huszonötödik Színházhoz

szerződött?
 Mert úgy tetszett, itt igénylik ezt a

fajta színházat. Ebben az évadban Szu-
hovo-Kobilin Raszpljujev nagy napja című
komédiáját rendeztem.
 Hogyan értékelte színháza ezt az

előadást?
-- Az előadás a színházban ellenérzést

váltott ki.

 Megfogalmazódott ez az ellenérzés,
vagy csak saját belső érzéséről beszél?
 Megfogalmazódott. Szó szerint mon-

dom: rossz polgári színház, amely bár-
melyik magyar színházban megtalál-ható.

 Annak ellenére hangzott ez el, hogy a
kritikák, szinte egybehangzóan az évad
kiemelkedő előadásaként üdvözölték?
 Annak ellenére.

 És mi a véleménye saját
teljesítményéről?
 Éppen a színház véleményének az

ellenkezőjéről vagyok meggyőződve.

 Van ennek valamiféle konzekvenciája?
 Folytatom a megkezdett utat. Gon-

dolom, a színház vezetősége nem fog-ja
megakadályozni a hasonló igényű
produkciókat.

 Rendezéseiben keményen, célratörően
és félreérthetetlenül fogalmaz. Hogyan
jellemezné rendezői ars poeticáját, színházi
ideálját?
 Nincs rendezői ars poeticám. Szín-

padi törekvéseim irányát leginkább a
népszínház jelzi. Véleményem szerint ez a
színháztípus tud hatni a legdifferenciáltabb
közönségrétegekre, ez az a szín-padi
forma, amelyben valamilyen szempontból
mindenki megtalálja a maga kedvére valót,
amely esetleg más-más oldalról, de
mindenki számára élvezete, lehet. Ezekkel
az igényekkel dolgoztam a Raszpljujev
nagy napja próbáin is.

 Ha el kellene helyeznie magát a
magyar sínházi élet egészében, hová .so-
rolná munkáit?
 Ahhoz a fiatal rendező- és

színésznemzedékhez, amely egyre inkább
kialakul és erősödik, és amely hatékonyan
befolyásalja színházi fejlődésünket. Olyan
színházi gócokra gondolok itt, mint
Kaposvár, amely talán legélesebben és
legegységesebben megfogalmazott mintája
ennek a törekvésnek.
 Rendez még valamit ebben az évad-

ban?

Kaposváron Henderson Diákszerelem
című operettjét.

- Klasszikus dráma etán operett - így volt
ez már Kecskeméten is. Ez a többirányúság
azt jelentené, hogy különböző műfajokban
akarja kipróbálni képességeit?

- Nem próbálkozom. Az érdeklődé-sem
több irányú. A zenés színház azért izgat,
mert ez az a színpadi forma, amelyben a
legtöbb műfajnak - zené-nek, táncnak,
szövegnek - kell együtt, egymást
kiegészítve és egymásért léteznie.
Meggyőződésem, hogy sokkal nehezebb
egy operetett jól megrendezni, mint
valamely Shakespeare-drámát. Megírt, igaz
szituációkból sokkal könnyebb építkezni,
mint egy közepes librettót el-hihető
történetté formálni.

*

Öt fiatal színész és egy rendező felelt
kérdéscinkre. Különböző problémakörök,
életszemléletek, magatartásformák,
műfajok, stílusok, igények, reményelv
kerültek szóba. A válaszok önmagukért
beszélnek, tapasztalataikat nem kívánjuk
összegezni. Mindössze néhány, fontos
tanulsággal zárjuk az interjúkat.

Többször fölmerült az újat keresés
problémája, a „megszokástól" való félelem,
amely egyetlen színházi formában való
megmerevedést jelenthet. Ezt az
aggodalmat nemegyszer gyors, esetleg
meggondolatlan színházcsere követte.

A videki színházak nagyívű és szak-
mailag feltétlenül elismert fejlődése el-
lenére is még mindig túlságosan éles a
pesti és vidéki színészélet közti különbség.

Ennek a színészi korosztálynak nincs
igazán közössége. S bár általában külön,
sajátos útjaik sincsenek, mégis elszakadtak
egymástól. Talán csak egyben egységesek:
fájlalják a színházi életünkben előforduló
úttalanságot, rutinmunkát. És sajnos,
legtöbbször ezek a szimptómák határozzák
meg közérzetüket.

Úgy tűnik, nem érzik, nem látják
színművészetünk rájuk váró lehetőségeit.
Önmagukról, helyzetükről elég keményen
fogalmaznák, de a továbblépés útját nem
ismerik. Tehetségük, szerepkörük nagyon
különböző. Ezért tulajdonképpen nem is
lehet a róluk kialakult képet általánosnak
tekinteni. Ami azonban mégis az általános
szintjére emelheti problémáikat, hogy
feltét-lenül több bizalomra, ösztönzésre, le-
hetőségre van szükségük.


