
vánta nyújtani, és előfordult, hogy diri-
gálás közben leállította a zenekart, mert
elégedetlen volt az első hegedűssel. A
muzsikus erre állítólag sértődötten azt
felelte, hogy „kérem, mi így szoktuk, ez a
magyar hagyomány". Mahler erre a sze-
mébe vágta: „Ihre Tradition ist eine
Schlamperei!" Igaz, nem is maradhatott
meg az Operaház élén.

Rendezőként mi a véleménye arról, hogy a
kész forgatókönyv, amivel Ljubimov érkezett,
állítólag megköti, megbénítja a színészeket?

- Lehet, hogy Ljubimovnak valóban kész
volt a rendezőpéldánya. Hiszen a
koncepciót nyilván már otthon kialakította,
és gazdálkodnia kellett az idővel is. De
meggyőződésem, hogy ezen belül még
végtelen sok lehetőségük volt a szí-
nészeknek, és Ljubimov igényt is tartott a
közreműködésükre. A színészi munka
természetesen - interpretáció. Ha én egy
József Attila-verset mondok, nyilván-való,
hogy nemcsak a tartalom, de a forma is
kötött. Ettől azonban még szavalhatok
kitűnően és érdektelenül is. És ugyanazt a
verset minden előadó más-ként mondja.
Ami pedig a kötött formát illeti, minél
hívebben őrzöm, minél pontosabban adom
vissza, annál nagyobb hatást érhetek el
mint versmondó.

- De talán ilyen körülmények között nem lehet
rögtönözni. Nem lehet továbbfejleszteni a figurát.

Minden színész tudja, hogy a rög-
tönzés nem azt jelenti, hogy az ember mást
csinál, mint amit a rendező elvár tőle.
Ellenkezőleg. Az improvizáció csak az
adott skálán, az adott keretek között
adhatja meg a színésznek a jó közérzetet, a
biztonságot, a magáratalálás örömét. Nem
vettem részt Ljubimov próbáin, de vagyok
annyira tapasztalt szín-házi ember, hogy az
előadás alapján ki merjem mondani:
Kútvölgyi Erzsébet alakítása egészen
biztos a rendezői koncepció elfogadása és
a színész egyénisé-gének maximális
megnyilvánulása révén teljesedett ki. Mert
tény, hogy volt el-lenállás a színészek
körében, de azért az igazán tehetséges
emberek egy része, színházon belül és
kívül is felismerte, hogy mit jelent
Ljubimovot látni, Ljubimovval dolgozni.
Hiszen minden szállongó hírnél,
pletykánál, értesülésnél, nyilatkozatnál
többet mondott - az elő-adás.

- A próbákon is, a sérelmeken is, sőt a be-
mutatón is túl vagyunk. Én is úgy érzem, hogy az
előadás rangja eldöntötte a vitákat. A kérdés
most már valóban az, amit bevezetőben

megpendítettem: hogyan játsszunk most
Dosztojevszkijt, vagy egyáltalában, színházat -
Ljubimov után?

Ljubimov bizonyos értelemben
ugyanolyan mindannyiunkat lenyűgöző, és
ha úgy tetszik, kötelező forrás, mint
Brecht. Neki is sokat köszönhetünk, de az
ő eszközeiből, vívmányaiból még kevésbé
szabad dogmát csinálni. Még veszélyesebb
lenne a másolás. Nem győzöm
hangsúlyozni, hogy Ljubimov színházának
semmilyen külső eszközét nem kell és nem
is lehet átvenni. Elég, ha az igényességét,
a következetességét továbbvisszük.
Amivel darabot olvas, amivel
összehangolja az előadás különböző -
színészi, zenei, szcenikai komponenseit.
Megtanulhatnánk tőle, hogy az a mű-vész,
aki hisz a saját igazában, az törhetetlen
makacssággal és lankadatlan szor-
galommal harcol is érte, otthon is, kül-
földön is. És megtanulhatnánk tőle kö-
vetelni. Elsősorban persze önmagunktól,
de a színészektől is ... Ljubimov
vendégként meg merte követelni azt, amit
mi még hazai pályán is csak félve
fogalmazunk meg, hogy a színész ne
játsszon raktárból.

Kár lenne valamiféle jövőbe mutató,
optimista záradékkal berekeszteni ezt a
beszélgetést. Hiszen igazi, alkotó választ a
rendező, a színész csak a színpadon
fogalmazhat. Mindenesetre, a Major
Tamással való beszélgetés megerősítette
bennem azt a meggyőződést, hogy a
színházi vitában a cezúra nem Budapest és
vidék s nem a korosztályok között hú-
zódik. A hatvannyolc éves, budapesti il-
letőségű Major Tamás, legalábbis a Szol-
nokon, Kaposvárott, Kecskeméten és
Moszkvában is újat kereső, újat teremtő,
harminc- és hatvanéves fiatalok mellett
áll.

ZÉTÉNYI LILI

Latinovitstól tanultam
a mesterséget

Beszélgetés Cserhalmi Györggyel

Minden alkotó embert alkotóként és
emberként egyaránt - a létrehozott művek
összessége jellemez elsősorban. Személyes
vallomásaik, nyilatkozataik másodlagosak,
melyek mindig az addig megteremtett
alkotások értékétől függően izgalmasak
vagy érdektelenek.

Szerencsés a művész, ha alkotásai
alapján ismerheti meg az utókor. S
százszor gondoljon meg minden
nyomtatásba kerülő szót a színész, hisz az
értéktelen papír tíz-húsz év múlva a
legcsodálatosabb színpadi sikert
kérdőjelezheti meg. Es keveseknek adatik
meg a következetesség képessége, és
rengeteg ellenérzést szül az
igazsághajszolás szilajsága.

Cserhalmi György hol nyersnek, hol
fellengzősnek tűnő nyilatkozatai fő-ként
azóta ingerlik a szakmai közvéleményt,
amióta budapesti státust kapott. Pedig ő
azelőtt sem tartotta pórázon gondolatait.
Ha kérdezték, ő mindig válaszolt. („
Lefúrtlábú színészet", „Cser-halmi-balett" -
szakmaszerte ismételgetett szállóigék.)

1971 szeptemberében a főiskola el-
végzése utáni első állomás a debreceni
Csokonai Színház. (S az első nyilatkozat:
„ami eddig történt velem, az véletlen volt.
Mozgásművészetet szeretnék tanulni és
tanítani. Debreceni vagyok, a színháztól
semmit sem várok. Legfeljebb a régi
osztálytársaimat, jöjjenek el, nézzenek
meg, elhiszik-e, hogy én vagyok
Mercutio.") Fegyelmezetlen. Fél év múlva
szerződést bont. („A fafaragás érdekel, de
nem lehet körtefát kapni. Ez a baj.")

1972-75: Veszprém. Németh László
Győzelem című darabjának próbáiba
csöppen. Majd a Kispolgárok következik.
Mindkettő Latinovits rendezése. És a
Valló Péter rendezte Az ügynök halálában
Latinovits egyik fiát játssza. („Ez az a
három darab, amettől színésznek számítom
magam.") A Kőműves Kelemen is Valló
rendezése. („Ettől féltem a legjobban.
Különösen nehéz volt a kövekkel való
játék. Rossz hangadottsággal rendelkezem,
az én hangom egy recsegő tenor.")
Veszprémben változnak a körülmények,
nincs, ami maradásra bírja. Vendégként



Viktor a Valló-féle szolnoki Yermában.
(„Él bennem a vágy, hogy klasszikus sze-
repekben vizsgáztathassam magam.")

1976 januárja ismét Debrecenben talál-
ja. Már négy év és húsz színházi szerep van
a háta mögött. Címszereplő Illés-Vas
Trisztánjában, a herceg a Szeget szeggel
című Shakespeare-darabban, még ven-
dégként. („Olyan igazi sikerem még nem
volt. Előadás előtt sohasem izgulok.
Inkább tornászom, lazítok. Három kí-
vánság? Színház Latinovits Zoltánnak, oda
egy jó társulat, és a társulatban én is ott
lehetnék. Amíg össze nem veszünk. El
tudnám talán játszani Richárdot és
Hamletet.") Á Hamlet teljesül. Sándor
János rendezésében.

1977 januárjában a Nemzeti Színház a
Faust címszerepére hívja. Ismét szerződést
bont, budapesti színész lesz. („Kimaradtak
életemből a kis szerepek. Ha ilyeneket
kapok a Nemzetiben, őszintén örülni
fogok.") Á Faust után a Király-pincében
félelmetes erejű Philoktétész, majd a Téli
regében csinál abszolút főszerepet a
féltékeny király sokat vitatott alakjából, s
már mocorog benne Ábel alázatos lelke
Sütő András új darabjának próbáin. Az
örök összeférhetetlen, a botrányhős
Cserhalmi Györgyben kialudnának a
„káini" szikrák?

- Hálátlan szerepnek bizonyult az „isten-
káromló" fenegyerek szerepe?
 Lehet, hogy meglepő, de azt kell

mondjam, hogy nem. Már azért sem, mert
utólag többnyire engem igazoltak mások
is, meg a tények is. Én sohasem
mismásoltam, az biztos, és eddig ezt a
tulajdonságomat nem bántam meg.

- Erre a „szerepre" születni kell, vagy a
körülmények alakították ilyenné?

- Én úgynevezett „jó" családból szár-
mazom. Rendezett körülmények közt, szép
házban, nagyszerű szülőkkel, jó testvérek
között nőttem fel. Volt egy nagyszerű
nagyapám, azt hiszem, főleg tőle tanultam,
tőle örököltem az igazságszeretetemet.
Nem zord, de tekintélyparancsoló,
„reneszánsz" ember volt, aki sohasem
rejtette véka alá a véleményét.

- Hogyan került a főiskolára ?
 Gimnazista voltam, amikor Debre-

cenbe szerződött fiatal, kezdő színész-ként
Csernák Árpád, most Kaposváron játszó
kitűnő barátom. Az Agrártudományi
Egyetem irodalmi színpadát vezette, és
egyszer megkért, hogy az egyik
rendezvényen mondjam el Arany János
Szibinyáni Jank című versét. Én elmondtam:
azután Árpád szinte üldözött, foci-

meccsekről, kocsmából rángatott el, ver-
seket tanított meg nekem, s szinte a szó
szoros értelmében eltaszigált a főiskoláig.
A felelősségre, hogy színész leszek, hogy
színész lettem, csak nagyon későn jöttem
rá. A főiskolán rendkívüli hatással volt
rám, nagy élményt jelentett Nádasdy
Kálmán.

- Miért éppen ő?
 Lenyűgöző előadásai voltak a zene és

az irodalom kapcsolatáról. Sajnos, he-
tente csak egy órát tartott nekünk, az
mégis élményszámba ment. A különböző
problémaköröket nemcsak érintette - mint
más előadók -, hanem megpróbált
mindennek a mélyére ásni. Óriási tudása
volt, s ami csodálatosan emberivé tette,
közelhozta hozzánk ezt az óriási tudás-
anyagot, az az önmagában való folytonos
kétkedés volt. Egyébként engem a
főiskolai négy év nem érintett meg.
Kaptam egy diplomának nevezett pecsétes
papírt. Árra is csak később jöttem rá, hogy
emberek mit szenvednek, ha olyan
szakmát akarnak űzni, melyhez nincs
ilyen pecsétes, műanyagba bújtatott
papírdarab a birtokukban.

 Miért haragszik ennyire a főiskolára?

 Nem haragszom a főiskolára, csu-
pán nem értek egyet a módszereivel.
 Például mivel nem ért egyet?
 Nekem egyik vesszőparipám a szín-

padi mozgáskultúra. Szerintem a főiskolán
teljesen elavult a mozgásoktatás. Á lényeg
az, hogy nem csak tornatanároknak
kellene tanítaniuk, hanem mozogni tudó
színészeknek is, akik ismerik a különböző
indulatok hatását a végtagokra,
anatómiailag tudják megindokolni az
egyes érzelmek hatását a különböző
idegekre, izomcsoportokra.

- Ez nagyon szépen hangzik, de hirtelen nem
nagyon jut eszembe olyan színész, aki ennek az
oktatását vállalhatná.

- Valóban nincs sok ilyen, de azért én
tudnék mondani pár nevet. Közismert
Haumann Péter nagyszerű mozgása, de
kevesen tudják, hogy Madaras József
képességei is nagyszerűek ezen a téren. És
egypár trükkel magam is beszállnék. De
más problémáim is vannak az oktatással
kapcsolatban. A főiskolán a szí-
nészszakmát nagy, általános, mindenkit,
minden egyéniséget egybeolvasztó
masszaként értelmezik, s mindenkivel ezt
akarják elfogadtatni, mindenkinek ezt
akarják megtanítani. Így az oda kerülő,
még kialakulatlan egyéniségű fiatal-
embereket szinte „egybegyúrják", fan-
táziájukat elsorvasztják. Szerintem min

den színésznek saját, külön szakmája van.
Talán egyénenként kellene foglalkozni az
emberekkel. Erre lehetőség is volna,
hiszen - azt hiszem - a színész-tanszakon
legalább annyi tanár van, amennyi
növendék.
 Azt hiszem, ez sem lenne megoldás,

hiszen akkor egyetlen tanár személyisége
határozná meg azt a még csak alakulóban levő
egyéniséget.
 Attól tanár valaki - és nemcsak szí-

nész vagy rendező -, hogy nem a saját
elképzeléseit erőszakolja rá a tanítvá-
nyaira. Ez a találkozás nekem megadatott,
nem a főiskolán ugyan, hanem csak
később, Veszprémben, ahol Latinovits
Zoltán mellett tölthettem el másfél évet,
aki maga volt a színház. Akitől egy be-
szélgetésben kaptam pár mondatot arról,
hogy mi a hit, és mi a szakma: ezt az
agyamból, a szívemből és a vérkerin-
gésemből soha, senki és semmi nem tudja
kitörölni.

- Akkor már nem volt a szó igazi értelmében
pályakezdő színész.

- Igen, előzőleg Debrecenben töltöttem
fél évet, ahol egy szép, Ruszt József által
rendezett Romeo és júliában Mercutiót
játszottam.

- Miért jött el Debrecenből olyan hamar?
- Á színház akkori igazgatója írt egy

darabot, és ezt bemutatta a színházában.
Hogy ez etikus-e vagy sem, ahhoz most
nem kívánok hozzászólni: de én ebben a
darabban a rám bízott feladatot nem
vállaltam el, szerződést bontottam, és
eljöttem. És milyen jó, hogy eljöttem: alig
egy hetet töltöttem Pesten, amikor kaptam
egy levelet. Ha a Royal Shakespeare
Company tagja vagyok, akkor is
Veszprémbe mentem volna Latinovits
Zoltán hívására.

- Honnan ismerték egymást ?
- Honnan? Én életemben először vele

szerepeltem színpadon, Debrecenben,
ahol nem kisebb szerepet játszottam, mint
az apródját A királyasszony lovagjában.
Még most is emlékszem nemcsak az én
szövegeimre, hanem az egész darabra -
pedig akkor még eszembe sem jutott,
hogy színész legyek, csak mint színházi
gyerek statisztáltam több darabban.
Gyakran emelgettem édesanyámat is a
Carmenben: ő énekesnő, a debreceni
operatársulat tagja. De visszatérve
Veszprémre: talán azóta már nem is
lennék a pályán, ha akkor az a hívás és az
utána együtt eltöltött másfél év nem jön.
Ott, tőle tanultam meg, hogy mi a
színház, és mi a színészmesterség.



- Hogyan tanított Latinovits Zoltán? Milyen
módszerei voltak ?

- Nem voltak módszerei. Azt mondta,
hogy a színház mindenkié. Nem mondta
azt, hogy te színész vagy, te világosító, te
kellékes, a műhelyeket nem a nevükön
nevezte, hanem ezt mind így hívta: hogy
mi: és ez a mi volt együtt a színház. Így
tanította meg nekünk azt is, hogy mi a
kellék, mi a díszlet. Hogy hogyan kell
hordani egy frakkot, cilindert, kalocsnit,
kesztyűt. Sokan sohasem tanulják meg,
hogyan kell színpadon rágyújtani, hogyan
kell be-jönni egy ajtón, kapun,
szárnyasajtón, függönyös ajtón vagy csak
egy nyíláson, amit kapunak neveznek. Ő
tudta ezt. Módszerei nem voltak, ha csak
az nem, hogy „lélekmágus" volt. Ha
valakire ráosztott egy szerepet, akkor
valami csodálatos érzékkel úgy hatolt be
az ember tudatalattijába, hogy elmúlt min-
den gátlás, minden szemérem, s az egész
teljesen természetessé vált. Ő tanította meg
nekem - nekünk - azt is, hogy ami-kor egy
színész kézhez kap egy szerepet, a
legfontosabb: olvassa végig a darabot. S
olvasni nem lehet akárhogy, azt is meg
kell tanulni. Ki kell tudni olvasni, hogy mi
van a sorokban, a sorok között, hogy mit
jelent egy pont, egy kérdőjel, egy
felkiáltójel. S azt is tudta, hogyan lehet
aktualitást adni olyan daraboknak, olyan
mondanivalóknak, amelyek első pilla-
natban időszerűtleneknek tűnnek.

 Erre volt példa Latinovits sokat emle-
getett Németh László-rendezése is?
 Nagyon szerencsésnek érzem ma-

gam, amiért nemcsak játszhattam vele egy
színpadon, hanem rendezett is. Azóta is
úgy érzem, hogy olyan jól soha-sem
játszottam, mint Németh László Győzelem
című darabjában, Veszprémben. Ács Lajit
sohasem tudom elfelejteni. A Győzelem alá
a szerző nem azt írta műfaji
megjelölésként, hogy dráma vagy tragédia
- egyszerűen csak azt, hogy sóhaj.
Latinovits úgy fogalmazta színpadra ezt a
darabot - és nem szín-padra erőszakolta -,
hogy szerintem és néhány nagyon okos
ember szerint is, ha mindig így nyúltak
volna Németh László darabjaihoz, akkor
most olyan jellegzetes alakja lenne a
magyar dráma-irodalomnak, mint az
angolnak - például - az angol, illetve ír
Shaw. Csodálatos előadás volt, pedig nem
is az ország legjelesebb színészei
játszottak ben-ne, hanem a vidék igazi
végvári színész-munkásai.

Hány előadást ért meg a darab ?

Ha jól emlékszem, körülbelül negy-
ven-ötven előadást, s ez Veszprémben jó
aránynak számított.

- A szakmai, fővárosi visszhang koránt-sem
volt egyértelmű.

Igaz: de most már az is a kritikusok
dolga, hogy miképp ítélik meg utólag az
akkori nagyon is teliszájú bírálataikat. A
legsértőbb reakciójuk természetesen az
volt, hogy a rendezőnek nincs rendezői
diplomája. Igaz, hogy színészi sem volt. . .
Mindenesetre az az előadás Németh
László volt. De rendezett Latinovits
Zoltán Veszprémben Gorkijt is, a
Kispolgárokat. Csodálatos volt. Kétség-
telen, a darab is zseniális. A cselekmény
háromszintű díszletben zajlott: ilyen
díszlettel már többször lehetett találkozni
magyar színpadokon is, de talán itt töltötte
be először tényleges funkcióját, s fejezte
ki a három gondolati síkot.

Én Veszprém óta tudom, hogy a szín-
ház nem templom, s több oldalról meg
lehet és meg kell kérdőjelezni. S ha ezt
mondom, akkor nem a hagyományok
ellen szólok, hiszen nagyszerű színpadi
hagyományaink vannak. De ezeket öt-
vözni kellene az egész világon jelentkező
- lehet, hogy időnként szélsőségesnek ható
- új törekvésekkel. Hiszen az oroszok és
az angolok után mi is elmond-hatjuk
magunkról, hogy olyan kivételes
helyzetben vagyunk, itt Európában,
annyira sajátságosak történelmi gyöke-
reink, annyira elválik nyelvünk, az egész
alapérzésünk a környező népekétől, hogy
valami sajátos, és éppen ezért az egész
világhoz szóló színházi kultúráról is
lehetne szó.

- Csak lehetne? Nem találkozott még
ilyennel?

- Ott, Veszprémben találkoztam, La-
tinovits Zoltán jóvoltából. Ő volt az
atyám, a mesterem. Lehet, ha netalántán
meghallaná, hogy ezt mondom, nem
örülne neki, de - és ezért nem büszke
vagyok, hanem inkább szomorú - azt
hiszem, én voltam az egyedüli növen-
déke... Nagyon kár, hogy nem vagyunk
többen.
 Akkor viszont ezt az örökséget fel kell

vállalni.
- Bennem azóta él a felelősség, bár azóta

sem sikerült olyan magasat ugranom, mint
ott. De tulajdonképpen nem is az én a
lényeg, hanem az, hogy valamit sikerüljön
előbbre juttatni - valamit, amiben én is
benne vagyok.
 Tehát mégsem érzi magát egyedül.
 Nem. És még többen lennénk, ha nem

lenne olyan nagy az egzisztencia-

féltés. Én, ha egyik színházból átmentem
egy másikba, sohasem éreztem, hogy el-
veszítek valamit - bár lehet, hogy ez
időnként kapkodásnak tűnt. De úgy hi-
szem, természetes, hogy az ember, amíg
lehet, keresi azt a helyet, ahol bizonyos,
hosszabb-rövidebb időre olyan igaz dol-
gok születhetnek, amelyekre egyre na-
gyobb az igény a társadalom, a közönség
részéről is.
 Az idők végezetéig nem lehet egyik

színháztól a másikig rohanni, Magyarországon
nincs is olyan sok színház. Nem fél attól, hogy
egyszer csak nem lesz többé hova mennie ?
 Lehet, hogy ebből megint sértődés

lesz, de én úgy érzem, hogy ahányan ma
Magyarországon színházba járnak, még ez
a kevés színház is sok. Nem értek a
gazdasági dolgokhoz és a bérleti rend-
szerhez sem. Azt tudom viszont, hogy
annál rosszabb dolog nincs, mint amikor
az ember ott ágál a színpadon a partne-
reivel együtt, és nagyon kevesen nézik,
szünet után pedig még kevesebben. Még
szerencse, hogy egy előadáson belül csak
egy-két szünet van: egyébként elő-
fordulna, hogy a tapsra már senki sem
marad ott.
 Ezzel még nem válaszolt a kérdésemre: mi

lesz, ha egyszer „elfogynak" a színházak?
 Egyelőre számomra ez nem tűnik

igazán reális veszélynek. Ha mégis be-
következne, hát ott a két karom, a két
lábam - nem esnék kétségbe.
 Veszprémhez nagyszerű élmények fűz ték,

mégis eljött onnan.
 Eljöttem, el kellett jönnöm. Nem

akarok kitérni annak az időszaknak az
összes miértjére, de abban a hirtelen
támadt óriási űrben, amelyben sokan fel-
lélegeztek, én nem kaptam levegőt, nem
találtam a helyem. Úgy éreztem magam,
mint egy sarokba szorított kutya, s ezért
teljesen fejvesztetten viselkedtem.

- Miből állt ez a fejvesztettség ?
- Rendre leittam magam a sárga földig,

ebből aztán persze a hatóságokkal is
támadtak nézeteltéréseim, s mivel ez
próba- és előadáskiesést is eredményezett,
a színház vezetősége is kezdte meg-
elégelni a dolgot.
 Hogyan oldódott meg ez a konfliktus?
- Valló Péter, akivel nagyon sokat és

nagyon jól dolgoztunk együtt Veszp-
rémben, vendégként rendezte a Yermát
Szolnokon, és engem hívott meg Viktor
szerepére. Hozzásegített engem egy
nagyon sűrű Viktor-Yerma-kapcsolat
megteremtéséhez. Utólag is úgy érzem,
hogy ez egy országos jelentőségűnek
mondható előadás volt.



- Hogyan válhatott azzá?
- Összejöttünk négyen, akik öt szóból

mindig értettük egymást. Persze a „fő-
szerep" Vallóé volt, aki például elérte azt,
hogy a színpadi mozgást úgy tudta
megkomponálni, mintha szólamokat írna.
Az én surranó, macskaszerű Viktorom
mellé „komponált" Piróth Gyulával egy
minden tagjában, porcikájában csikorgó
Juant, s kettőnk közé egy csupa-puhaság,
csupa-nőiesség, mindent feloldó Yermát,
Csomós Marival, akit azért is tartok
kivételesen nagyszerű színésznőnek, mert
színpadon is akar, tud és mer nő lenni. S
ez a „színpadi" nőiesség is az okosságon
és érzékenységen túl nem utolsósorban
mozgás kérdése is. Ezért is nagyon fontos,
hogy a rendező változatosan, de sohasem
az alkata ellen mozgassa színészeit. Es
Valló értett ehhez. Nagyon sajnálom, hogy
úgy látszik, a jövőben ezzel a három
emberrel nem sokat fogok együtt dolgozni.

 Akkor a színház szerződést kínált fel, ott
maradhatott volna.

- Igen, a Kulcskeresőkben megkaptam
annak a bizonyos Bodó nevű riporter-nek a
szerepét, aki a darab végén lerángatja a
vélt lepleket. Akkor én megállapodtam a
színház igazgatójával, Székely Gáborral,
hogy táviratban értesítenek a próbák
elkezdéséről. Éppen filmet forgattam, de a
hívásra - ezúttal pontosan - meg is
érkeztem. Ám eltelt két nap anélkül, hogy
rám került volna a sor, egy-szerűen nem
próbáltuk az én jelenetemet. Ezek után én
nem kívántam a szín-ház tagjává lenni.

 A következő állomás ismét Debrecen volt.
 Akkor már más igazgató volt Deb-

recenben, és amikor megtudták, hogy
szabad vagyok, meghívtak - vendég-ként -
a Trisztán főszerepére. Utána Sándor János
rendezésében eljátszottam a Szeget szeggel
hercegét. Sokat tanultam ebből a két
szerepből, a verses szöveg nehézségeiből.
Ezután Sándor János, egyetértésben a
színház igazgatójával, úgy döntött, hogy a
következő évadban műsorra tűzik a
Hamletet, s Hamlet szerepét rám osztották.

 Sokat beszélt a darabok „olvasni tudá-

sáról
"
. A Hamletet hogyan olvasta?

 Hamlet szerintem reneszánsz fiatal-
ember, s nekem, ha szabad ilyet monda-
nom, nagyon jó véleményem van a rene-
szánszról, a legszebb kornak tartom.
Akkor egyszemélyben lehetett valaki
filozófus, kalóz és matematikus, az em-
berek lovon jártak, s nem növeszthettek

a tespedt autózgatással kappanhájat.
Hamlet nem búskomor, meditatív filo-
zófus, hanem fantáziadús, leleményes,
remek színészi adottságokkal megáldott,
fizikailag felkészült, kisportoltan férfias,
vidám diák. Apja halálának következtében
azonban kelepcébe kerül, ahol
besűrűsödik a levegő, s ahonnan testileg
és szellemileg is menekülnie kellene.
Menekülne is, ha nem érezné úgy, hogy
még valamit el kell intéznie, igazságot kell
szolgáltatnia.
 Ennek a debreceni Hamletnek a távolság

ellenére is nagy volt a visszhang ja - s a
Hamletet most mint szerepet és nem mint
előadást értem. Sokan, akik nem utazhattak le
Debrecenbe megnézni, szívesen látták volna ezt
a szemüveges, örökmozgó dán királyfit.
Alkalom, hely is lett volna rá két fővárosi
társulat vendégszereplése idején. Erre azonban
- elgondolkodtató, vajon miért - nem került sor.

- Ami mindebből rám tartozik, az csak a
mozgás és a szemüveg. Én Hamletet
mindig csak ilyennek tudtam elképzelni.
Elég jól tudom használni a vég-tagjaimat
színpadon is. Ezzel egyébként csak itt,
Magyarországon lehet így büszkélkedni,
gondolom - például - a Szovjetunióban ez
természetes. Tehát a mozgással próbáltam
kifejezni azt, hogy Hamlet menekülni akar
testileg is, hogy bezárták, hogy vergődik.
Á szemüveg pedig azáltal, hogy - s ezt
nagyon nehéz megfogalmazni - egy más
optikát jelent, a szellemi, lelki szabadulni
vágyást fejezi ki. Azt, hogy hogyan kell a
Hamletet eljátszani, maga Shakespeare
fogalmazza meg, s adja Hamlet szájába a
színész-intelem soraiban: „menj saját ép
érzeted után". Látszatra lezser, robbantgató
Hamletem ennek jegyében született.
 Debrecenből is „elmenekült". Miért?
- Ez most megint furcsán hangzik majd,

de éppen a Hamlet miatt. Olyan ellenséges
légkörben, mint ott, még sohasem
dolgoztam. Ebből annyi hasznom volt,
hogy életemben először meg kel-lett
tanulnom önfegyelmet gyakorolni munka
közben, hiszen be kellett látnom, hogy
más lehetőség nincs, ha tizennyolc (!)
próba után meg akarjuk tartani - ti-
zenkilencedik próbaként -- a premiert.
 A vidéki színházak többségének sajnálatos

adottsága az en suite rendszer, amely nem tesz
lehetővé hosszabb próbaidőszakot. Amíg ez a
rendszer tehát nem változik, addig nincs
lehetőség változtatásra.
 Változtatni egyelőre valóban nem

lehet ezen, de javítani igen. Minden pró-
baidőszakban bekövetkezik ugyanis egy

olyan pillanat - általában a bemutató előtt
egy héttel -, amikor már-már letisztultak
az elképzelések, a színészek elsajátították
a szerepet, legalábbis ami a szöveget
illeti, s akkor a bemutató fenyegető
közelsége miatt mégis hisztériás pá-
nikhangulat uralkodik el, napirendre ke-
rülnek a veszekedések, ordítozások. Ilyen
hangulatban következik aztán be a
premier. Ezen úgy lehetne javítani, hogy
ezen a ponton, sőt ezt meg sem várva, egy
hét próbaszünetet tarthatnánk, majd
kipihenten, színészileg kicsit érettebben,
elmélyültebb szereptudással foly-
tatódhatnának a próbák.

 Ez viszont megint csak meghosszabbítaná
a próbaidőszakot.
 Igaz, de csak egy héttel. De ennyivel

hosszabbodna meg nemcsak az elő-
adások, hanem a színészek élete is.
 Ha nem jött volna a Nemzeti Színház

hívása, akkor is e jön ?
 Igen, mindenképpen. Nagyon saj-

nálom, hogy így történt, de én nem akarok
senki vélt érvényesülésének útjába állni.
Most mindenki bebizonyíthatja, hogy mit
tud. Pedig a Hamlet nagyon nagy űrt
hagyott bennem. Rengeteg erőt, energiát
adott, ami nem hasonlítható szerelemhez,
barátsághoz, születéshez, halál hoz, csak
az élethez.

Adott-e erőt a Fausthoz is?
 Ez nem ilyen egyszerű. A Hamlet után

azt mondtam, hogy ugyan, mi jöhet még
ezután, amit ne tudnék megoldani? És
persze jöhet. Faust megformálásakor az
egyik legnagyobb problémám az volt,
hogy ez a „filozófus" Faust korántsem
olyan okos, mint a „nem-filozófus"

Hamlet. És mint ember sem olyan. És
mert nem érzem Faustban az embert, ezért
jelentett komoly feladatot például Faust
két életkorának eljátszása.

- Egy színházi évadon belül Hamlet és
Faust. Ez még a sajátgyakorlatához képest is
mozgalmas szezonnak könyvelhető el.
 Általában kedveznek nekem a vélet-

lenek. Hiszen a Faustnál is kényszer-
szereposztásba csöppentem be, mint an-
nak idején a filmgyárban, amikor Kazimir
Károly nem adta ki a Szerelmem, Elektrához
Kozák Andrást, és Jancsó azt mondta,
hogy egye fene, legyen a Cserhalmi; a
Faust próbái közben meg-betegedett
Kálmán György, és így kerültem én a
helyére.

- Maradjunk a filmnél. A tíz filmgyári
színészstátus egyike állítólag magára várt.

- Igen, és nem is akármilyen feltéte-



lekkel. De a Nemzetiben maradtam a
filmgyári hívás ellenére is, főként a saját
szakmai fejlődésem szempontjából.
Egyébként sem akkor szoktam eljönni egy
színháztól, amikor máshova hívnak,
hanem amikor én érzem úgy, hogy el kell
mennem - ha sehol sem várnak, akkor is.
Nem akartam fél év után otthagyni a
Nemzetit. Amikor idekerültem, akkor
nem attól hatódtam meg, hogy ez „a"
Nemzeti Színház, hanem attól, hogy több
mint három év után ismét a szemébe
nézhetek néhány - szerintem - igazán
nagy, európai nagyságú színésznek, és
megláthatom, hogy én hol tartok.

 Veszprém óta egyfolytában
csapatmunkára vágyik, „a" csapatot keresi.
Elmúlt egy éve, hogy a Nemzeti Színházhoz
szerződött. Kialakult-e, kialakítható-e ebben a
színházban az az áhított közösség ?
 Sajnos, itt sincs csapat. Legalábbis

eddig még nem alakult ki. Ha például
Major Tamás rendez, akkor a darabot
próbáló húsz-harminc színészből jó eset-
ben három-négy ember képes csak arra,
hogy szívvel, lélekkel jelen legyen, és
„vegye a lapot". A többiek szinte csak
illusztrálják a játékot. Ugyanakkor úgy
látom, hogy sok, nagyon is használható, jó
képességű színész egyáltalán nincs
foglalkoztatva, s az ő természetes kese-
rűségük is a csapatmunka kialakulását
akadályozza. Pedig talán ennek a keserű-
ségnek a feloldásával lehetne megtenni az
első lépést a csapat kialakítása felé.

- Milyen hatással van színészi fejlődésére a
Nemzeti Színház ?
 Bennem - színészileg - semmi sem

változott. Furcsamód még azt sem tudom
eldönteni, hogy az itt eljátszott szerepek
által jobb színész lettem-e vagy rosszabb,
sőt, ha egyáltalán történt ilyes-mi, nem
tudom, hogy a Nemzeti hatására történt-e.
Hogy emberileg változtam-e, az más
kérdés. Egy biztos : az a tény, hogy
Budapesten játszom, teljesen megfosztott
emberi hivatásom másik felétől, az
apaságtól. S nem hiszem, hogy megéri ez a
csere. Biztos vagyok abban, hogy ez a két
hivatás - a színészi és az apai - nem
zavarnák, sőt segítenék egymást, egymás
hasznára válnának. De természetesen csak
akkor, ha a kettőt egyszerre
gyakorolhatnám. Ennek pedig
elengedhetetlen feltétele, hogy lakáshoz
jussak, ahol a családommal együtt élhetek.
Amíg ez a szörnyűség meg nem oldódik,
nagyon rossz szájízzel és háborgó testtel,
lélekkel lehetek csak bármelyik budapesti
színház tagja.

CSÍK ISTVÁN

Korlátok és lehetőségek

Beszélgetés Székely Lászlóval

A szoba közepén aprólékos gonddal el-
készített, terjedelmes makett sötétlik.
Szürke falak, ajtók, ablakok furcsa vízi-
ója; mélyen, messzire hátra nyúló, sej-
telmes esetlegességgel egymásba kapasz-
kodó terek rendszere. A különös építmény
még itt, a vázlatok és tervek között, a
rajzeszközökkel telezsúfolt asz-talon is
sajátos atmoszférát teremt. A tervező,
Székely László elmélyülten magyaráz:
jelenetről jelenetre végigrendezi,
végigdíszletezi Füst Milán Boldogtalanok
című drámáját, át- meg átrendezve a
makett elemeit.

- A darab közege a nagyváros, hely-
színe valamiféle olyan épület, olyan lakás,
üzem, amelyhez hasonlók százával
épültek a hirtelen világvárossá duzzadt
Budapesten, meghatározva a város arcu-
latát - magyarázza a tervező. - Ezek az
ellentmondásokkal teli házak, az utcára
néző lakások, a főlépcsőház újgazdag
luxusának s a körfolyosó szoba-kony-
háinak ellentéte, a gipszcirádás homlok-
zatok és a málló vakolatú világítóudvarok
kontrasztja leplezik, de ugyanakkor le is
leplezik a társadalom ellentmondásait ...
Mégsem arra törekedtem, hogy egy efféle
bérpalotát vagy bérkaszárnyát építsek fel a
dráma köré. Még csak nem is a
bérkaszárnyát, az efféle építmények
valamiféle általánosított, tipizált változa-
tát. Azt a hangulatot szerettem volna meg-
fogni, amit az ilyen épületekben minden
látogató érez: ezeknek a házaknak abszurd
voltát, már-már szürreális levegőjét. A
titkokat, a szereplők s az őket körülvevő
világ titkait. Itt ajtók nyílnak a semmibe,
ablakok berakott téglafalakra; a teljes
színpad be van építve mélységében
egymásba kapcsolódó, áttekinthetetlen és
nyomasztó terekkel. Ez a mélységében
elnyúló, át- meg áttört tér szerintem többet
ad ennek a világnak a hangulatából, mint
akár a részletező naturalizmus, akár a
lecsupaszított, pusztán funkcionális
szerkezet. Talán furcsa, hogy egy olyan
darabnál, olyan előadásnál tágítom a
lehetőségek végső határáig a színpad
beépítését, játékba vonását, amelynél
maga a játék az előtérbe koncentrálódik;
de szilárd meggyőződésem,

hogy a dráma lényegéhez sokkal közelebb
visz. Az az előadás, amelyet Szolnokon
létrehoztunk, más közegben aligha lenne
elképzelhető.

Ez az előadás ... De egy másfajta elő-adás
esetében, ugyanehhez a darabhoz, elképelhető
lenne valamiféle naturális, a valóság illúzióját
sugalló díszlet vagy egy funkcionális térrendszer
is? Es tervezhetné ezeket a színpadképeket
esetleg ugyanaz a tervező?

- Természetesen. A színházban a szín-
ház a lényeg: a produkció, amely sok
ember együttes munkája nyomán létre-
jött, az a sem csak szavakkal, sem csak
színekkel vagy formákkal, mozdulatokkal
le nem írható gondolati-érzelmi tartalom,
amelynek érdekében az előadás létrejött.
Semmi értelme nincs annak, hogy
bizonyos stiláris eredmények, bizonyos,
egyébként minden szempontból szép és
igaz elméletek kedvéčrt megcsonkítsuk
önmagunkat, önként le-mondjunk
bizonyos ki nem próbált lehetőségekről.
Ezt az előadást azért formáltuk ilyenné,
mert azt, amit mi olvastunk ki a darabból,
így lehetett legjobban elmondani. Ez
azonban nem zárja ki, hogy más, más
alkalommal, mást olvasson ki a darabból,
mást tartson lényegesnek; akkor, ha meg
tud győzni az igazáról, az ő
elképzeléseinek megfelelően, másként
teremtem meg a színpadi teret. Nem
korlátozhatjuk a fantáziánkat, úgyis elég
sok korlát vesz körül.

- Mire gondol, amikor korlátokról beszél ?
- Azokra a technikai és anyagi felté-

telekre, amelyek behatárolják lehetősé-
geinket; a többi között vagy inkább el-
sősorban a szakemberek égető hiányára.
Például évek óta gondolni sem merek arra,
hogy egy színpadképbe szobrot állítsak,
mert nincs, aki megcsinálja. De nin-
csenek díszletfestők sem, és jelmezkészítő
szakemberekből is egyre nagyobb a hiány.
Lassan eltűnnek, nyugalomba vonulnak a
régi szakemberek, utánpótlásukról,
szakmai képzésről pedig senki sem
gondoskodik. Elsősorban vidéken jelent ez
égető problémát, de valószínűleg gondot
okoz a budapesti központi mű-teremnek
is. Évről évre nehezebb a helyzet, pedig
oly kézenfekvő lenne a meg-oldás: a
művészeti szakközépiskolákban kitűnő
képzési lehetőséget tudnánk teremteni.
Ráadásul ezek az iskolák egytől egyig
színházi városokban találhatók. De
sorolhatnám tovább. Aligha titok, hogy
színházaink színpadtechnikai berendezései
nem a legkorszerűbbek. Addig, amíg a
világítás, a hangosítás terén nagy-


