négyszemközt
Személyes vallomás
helyett
Szőke Istvánnal beszélget Saád Katalin

A z t a feladatot kaptam a S Z Í N H Á Z
szerkesztőségétől, hogy készítsek interjút
Szőke Istvánnal, aki jelenleg a kecskeméti
Katona József Színház rendezője. Ez abszurd
vállalkozásnak tetszett, s csak kísérletképpen
vágtam bele; úgy véltem, nagyon is belülről
ismerem Szőke színházát - tehát Szőkét is, mivel
négy
rendezésénél
működtem
közre
segédrendezőként Kaposvárott. Es csak
mihaszna interjú kerekedhet az olyan
szereposztásból, ahol a kérdezőnek csupa olyan
kérdés jut az eszébe, melyre ó' maga a másik
nevében egyúttal meg is adhatná a választ. A
beszélgetés
mégis
meglepetést
okozott
mindkettőnknek: talán attól, hogy nem
folytathattunk magánjellegű csevegést - ünnepi
feszültség teremtődött közöttünk, holott régóta
ismerjük egymást. Mégpedig nem felületesen:
munkatársak módjára. Mert Szőke mellett ez a
segédrendezőség lassan valóban munkatársi
rangra emelkedett, noha az ilyesmi nem
magától értetődő folyamat. Egyrészt attól függ,
egyáltalán milyen mérvű, milyen jellegű
segédrendezői közreműködésre van igénye az
adott rendezőnek, és hogy ez az igény végül is
mire teszi képessé a munkatárs-jelöltet.
Másrészt pedig függ egy nagyon fontos, mégis
teljesen véletlenszerű körülménytől: alkatuk,
adottságaik alapján valóban társai lehetnek-e
egymásnak.
Beszélgetésünkből - miként ez előre vár-ható
volt - nem interjú lett. Kaposvárott, amíg együtt
dolgoztunk (Diák szerelem, Erdő, Piros
bugyelláris, Cyrano), maguk a próbák olyan
evidens kommunikációt terem-tettek közöttünk,
hogy nem kellett megbeszélnünk, de még
kimondanunk sem, amit a szín-házról
gondoltunk. Jelen beszélgetésünknek tehát
akkor van értelme, hogyha - most először sikerült tisztáznunk a közös munkánk kapcsán
fölmerült problémákat és meg fogalmaznunk az
eredményeket. Eredményen itt nem a siker által
bizonyított jelenségeket értem, hanem azokat,
amelyek szín-házról való sejtéseinkben
megerősítettek, vagy valamely meghatározott
irányba tereltek.
Az írott anyag

Szőke István Marosvásárhelyen színészdiplomát
szerzett, majd a budapesti Színház- és
Filmművészeti Főiskolán rendezést tanult. 1973ban végzett. A végzős évben rendezte

kevéssé rendelkező művek színpadi megvalósítása iránt. Sőt akadnak, akik a különböző könnyebb műfajok, mindenekelőtt az operett megmentőjévé léptetnek
elő - hol pozitív, hol negatív felhanggal.
Szl: Mert ezek az operett vagy a népszínmű terén végzett ún. „tettek" anynyira elsodorták a figyelmet a nem látványos remekművekről, hogy most úgy
tűnik, mintha többnyire ilyenekkel
foglalkoztam volna. De engem valóban
nem érdekel, hogy egy anyagnak milyen
a minősítése; nem is érdekelhet. Naivitásnak érzem, ha azzal vádolnak egy
színházi rendezőt, hogy ugyanolyan
igénnyel közelít egy Cyranóhoz, mint egy
Hamlethez - hogy épp két prózai művet
említsek. Nem hiszem, hogy a színháznak
az adott mű általunk feltételezett vagy
bizonyos kategóriába sorolt szintjét
kellene megvalósítania; szerintem annak
legjobb formáját kell megteremtenie.
Minden szerzőnek van egy vonzási köre,
vagy ha nem olyan remekíróról van szó,
mint Moliére vagy Shakespeare, akkor
egy bizonyos vonzási körbe tartozik.
Tehát a Cyrano is...
SK: Mit értesz vonzási körön?
SzI: Hát ha Moliére-t remekírónak
tartjuk,
olyannak, akit nagyon sok szerző
SK: A felsorolt tizenhét műnek csaknem a fele ún. „nagy irodalom". Mégis az vallott mesterének, sokan vallották maa közvélemény alakult ki rólad, hogy gukat" követőjének - akkor az ő „kosakülönös vonzalmat érzel az ön-álló rába Labiche-tól Rostand-ig és Ionescoig, azt hiszem, nagyon sok szerző beleesztétikai értékkel nem vagy csak
meg Marosvásárhelyen Heinrich von Kleist
Amphytrionját, a Főiskolán Georg Büchner
Leonce és Lénáját, Kaposvárott Katajev A
műveltség netovábbja című darabját. Egy
évet Kecskeméten töltött (Jovan Hristić:
Savonarola, Lehár: Luxemburg grófja,
Kleist: Heilbronni Katica), majd két évadon
keresztül a Huszonötödik Színház tagja volt. Itt
csak a Szuhovo-Kobilin Raszpljujev nagy
napja címen játszott Tarelkin halálát
rendezte. Vendégrendezőként színpadra vitte
eközben Kaposvárott a Diákszerelem című
musicalt (szerzők Ray Henderson-SchzvabSylva), valamint a Plautus művei alapján
készített Őrület vagy más című zenés
komédiát
(szerzők
Gelbart-SheveloveSondheim) . Az 1976/77 és 1977/78-as évadokat
Kaposvárott töltötte. Munkái : Osztrovszkij:
Erdő, Csepreghy: Piros bugyelláris,
Rostand: Cyrano, Szirmai: Mágnás Miska,
Moliére: Képzelt beteg. A jelenlegi 1978/79es évadra ismét Kecskemétre szerződött,
bemutatta Labiche : Az olasz szalmakalap
című komédiáját, vendégrendezett a Nemzeti
Színház
fővárosi
művelődési
házbeli
kamaratermében (Ruzante: A csapodár
madárka). Most Csepreghy Sztrogoff
Mihályára készül, melyet írója az ismert
Verne-regényből magyarított.

A Diákszerelem próbáján (Szőke István és Molnár Piroska)

Önfeledt finálé (Diákszerelem)

tartozik. Azt már kevesebben állítják,
hogy Labiche-nak ekkora vonzási köre
lenne. Tehát egy Rostand-műnél szerintem nem azt kell néznünk, mi a műből
kihozható maximum, hanem a létező
legjobbhoz kell igazítanunk a da-rabot,
ahhoz, amihez nyilvánvalóan Rostand is
igazította a munkáját, az éle-tét,
egyáltalán: az igényeit. Shakespeare
szerint az ember nem olyan anyagból
van, mint amilyen, hanem amilyenek az
álmai. Akkor pedig engem az álmai
jobban érdekelnek, mint az, miként is
játszották a darabját legutoljára valamelyik színházban, akár magyarban,
akár franciában. De eszünkbe juthat az
egyik legrégibb színházi forma, a nó is,
mely ugyancsak nem a művet, hanem a
megvalósítás értékét tartotta szem előtt.
Következésképp, ha ez ügyben marasztalnak el egy színházi rendezőt - akkor
azért marasztalják el, amiért dicsérniök
kellene.
Zenés színház

Operettben nem dolgoztunk együtt; a Diákszerelem című musical azonban, emlékszem,
egészen váratlanul, a valóságos színpadi létezés lehetőségét teremtette meg. Miközben
e könnyű amerikai musicalecske helyzetkomikumaival, sztereotip színpadi fordulataival
bajlódtunk, a színészek élni kezdtek a színpadon, a saját belső törvényeik, vagyis az
igazi élet törvényei szerint mozogtak, viselkedtek. Sablondialógusokat folytattak, és az
ének együgyű dalszövegekben volt kénytelen
kiszakadni belőlük - de kiszakadt ! Vagyis a
színész eljutott abba a valóságos állapotba,
melyben ellenállhatatlanul énekelnie és táncolnia kellett.

SK: Az operett is alkalmas arra, hogy
ez megessék a színésszel?
SzI: Azt hiszem, az operett alkalma-

sabb. Igen, hiszen a musical nem vált
otthonossá Magyarországon, és nem is
lesz soha. Mert nálunk a budapesti, a
bécsi és a német operettnek vannak tradíciói. Például az Egy szerelem három
éjszakája óta milyen azóta is játszott nagy
sikerű
magyar
musicalt
tudnánk
megemlíteni? Pedig az Operettszínház
igen nagy erőfeszítéseket tett a musical
meghonosításáért. Tulajdonképpen abból
a hitből fakadt ez a törekvése, hogy a
musical korszerűbb, tartalmasabb, mint
az operett.
SK: De operettet sem írtak azóta. Így
ez azt jelentené, hogy kihal a zenés
színház? Vagyis, hogy csak a régivel
számolhatunk, az operettel?
Szl: Az operettben nem a librettó a
fontos, hanem a zene. A zenés színházat, még a musicalt is, a zene törvényszerűsége élteti, a zene dramaturgiája. A
zene dramaturgiáját kell alapul venni, s
nem a librettó dramaturgiáját. Egy zenés
előadás komplexebb színházi igényt
támaszt, mint egy prózai. Más dimenziójú
igényt. Tévedés egy operett-vagy musicallibrettót megismerve - hacsak az
nem egy Shakespeare-darab nyomán készült -, a mű dramaturgiai gyengéit,
fogyatékosságait, bugyutaságait felhánytorgatni, amikor Lehár, Kálmán
vagy Szirmai muzsikája szól mellette.
Nem azért nem írnak ma operettet,
mintha nem tudnának olyan librettót írni, mint a Luxemburg grófja, hanem, mert
nem él Lehár Ferenc. Ennek a klasszikus
magyar operettnek a világon mindenütt
nagyobb a rangja, mint Magyarországon.
Valószínűleg egyfajta sznobériából vagy
kishitűségből nem tekintjük olyan
jelentős szerzőnek Lehárt, Kálmánt,
Kacsóh Pongráczot, Szirmait, mint ezt a
világ nagyon sok

táján teszik. A zenés színház igényeinek
nehezebb megfelelni, sőt azt is megkockáztatom, azért, mert ez egy magasabb
rendű igény, mivel a zene más dimenzió,
mint a próza, s talán bizonyos plusz
érzékenységet, hozzáértést követel, mint
a tisztán prózai mű. Másik oldalról
viszont: a prózai remekművek megvalósításának is egyik alapja a zene. A zene,
illetve a ritmus. Ilyen értelemben egy
zenés játék - most szándékosan nem
nevezem operettnek vagy musicalnek,
mert ha egy produkción dolgozom,
mindegy, minek nevezzük - olyan anyag,
amiben zene, próza, tánc, ritmus együtt
szerepel, együtt van jelen. Ha most ez jó,
és jó a vers is: mondjuk Gábor Andor
írta, akkor a prózai rész zenei igényét,
valamint a zenei anyag alapvetően megnyilatkozó zenei igényét kell figyelembe
venni; ezenkívül pedig akrobatikus elemeket, mondjuk a táncot. Ezt a hármat
kell a csúcsszinten egyeztetni. Tehát, ha
most nem nevezem operettnek és musicalnek, hanem zenés játéknak - akkor ez
a kérdés egyidős a színházzal.
SK: Ha ennyire a zene dramaturgiája
érdekel, akkor föltétlenül meg kellene
próbálkoznod az operával. Ott viszont
nem színészekkel dolgoznál. Peter Stein
színpadra állított egy Wagner-operát
Párizsban, és elég nagy bukás volt.
Nyilvánvaló, hogy az operaénekesek nem
voltak hajlandók színházat játszani.
SzI: Nem láttam kiváló rendezők operaelőadásait, de tény, hogy világszerte a
legnevesebb rendezők visznek színpadra
operákat. Mint ezt ki lehet következtetni,
ott lesz nagy sikerük ezeknek a
bemutatóknak, ahol az adott rendező
tudomásul veszi, hogy zenés színházat
csinál, s nem a prózai színház
követelményeit helyezi túlsúlyba, nem a
zene dramaturgiájának rovására akar
szín-házi helyzetet vagy játékot kérni az
operaénekestől.
Shakespeare-t rendezni

SK: Egyszer megkérdeztem, nem akarsz-e
Shakespeare-t rendezni. Azt mondtad,
arra még várni kell.
SzI: Igen, de bizonyára van annak már
vagy két éve. Most miről jutott eszedbe?
SK: Arról, hogy szorosan ide tartozik.
Egy Shakespeare-mű, még ha gyengébb,
akkor is remekmű. Mi hát a viszonyod a
Shakespeare-darabokhoz, mi az, ami
visszatart tőlük; mellesleg ez tetszik
nekem. Vannak fiatal rendezők, akik
abszolút magabiztossággal lépnek ki a
tojásból: rögvest Shakespeare-be kapnak.

SzI: Sokáig vártam Shakespeare-re,
talán még jövőre is várni fogok. Bár,
amennyiben lesznek rá színészek, szeretnék rendezni végre egyet. Föl sem
vetődik, hogy a festőnek ne a festék legyen
az alapanyaga, a szobrásznak ne a kő, a fa,
a gipsz. A zenésznek a hang-szere. Sokat
beszélünk a rendező művészetéről,
ahelyett, hogy elsősorban a színészetről
beszélnénk. Én ha valamit - és amennyit tudok a színházról, azt a színészektől
tanultam. Meg abból, hogy magam is
tanultam színészetet. Az, hogy rossz
színész voltam, előbbi megállapításomon
mit se változtat.
SK: Nemcsak titkot nem csináltál belőle, hogy „mindent a színészektől tudsz",
hanem kifejezetten elvként hirdetted.
Ahányszor csak kérdezett vala-mit egy
színész, mindig azt felelted: „Én nem
tudom, te tudod."
SzI: Azt hiszem, a színház lényege,
lényegi alkotórésze, alap-alkotórésze a színész. A színészt a legnagyobb próba-tétel
elé a zenés játék állítja. Ha az újkori
magyar színház történetét végignézzük,
láthatjuk, hogy legnagyobb színészeink
naturburschok, táncoskomikusok, primadonnák voltak, hogy ilyen szép
színészkategóriákat említsek. De ezen
többnyire csak akkor mosolyodik el az
ember, ha nem tudja, hogy Mejerhold is
ilyen kategóriákba osztotta a színészeket,
alkat, testmagasság, testsúly és karakter
szerint. Ezeket a legkorszerűbb színházi
törekvések sem tudják megkerülni, még
akkor sem, ha épp az a divat, hogy a
színésznek minden poszton játszania kell.
Megfigyelésem szerint tehát: legnagyobb
színészeink
zenés
játékon
tanult,
nevelkedett színészek voltak, s ha
elfogadom a magyar szín-háztörténetet, ezt
is el kell fogadjam. Azt hiszem, rengeteget
lehet tanul-ni azzal -- hogy csak egy példát
említsek -, ha egy színésznek el kell
énekelnie egy nagyoperett igen nehéz
áriáját, vagy egy táncoskomikusnak egy
fergeteges énekszámot kell előadnia, s
közben vagy utána táncolnia is kell, majd
utána úgy megszólalnia, hogy egyáltalán
szóhoz jusson, ne lihegjen, és el tudja
mondani a szövegét. Ez komplex tudást
vagy felkészültséget igényel, tehát beszédtechnikát, mozgáskultúrát és énektudást
együtt. Aki ezt tudja, az a szakma megtanulható részéből valamit mindenféleképp
tud.
SK: Hogyan függ ez össze a Shakespeare-problémával?
SzI: Úgy, hogy én koncepcionális úton

nem tudok megközelíteni egy darabot.
Elsősorban arra van szükségem, hogy a
színészekről minél többet megtudjak,
minél többet megismerjek belőlük. Egy
Shakespeare-mű maga az emberábrázolás
tökélye. Ha most ezt a szerzőt - aki maga
is közvetlen színházcsináló volt, igazgató,
rendező, színházi kifutó, szín-házi
mindenes - nem a színészek felől
közelíteném meg - nem tudnék eredményre jutni. (Az egyébként köztudott,
hogy Shakespeare minden darabjában
körülbelül azonos számú szereplő van,
tehát Lady Macbethet és Jágót nyilván

ugyanaz a szép, lányos fiú játszotta. Ezek
szerint a szerepsztereotipiák Shakespearenél is érvényesültek.) Most, hogy eltelt
néhány év, s úgy érzem, elég sokat
tanultam el a színészektől - ha ezt az
„eltanulást" egyáltalán be lehet fejezni -,
most tehát megpróbálnám, hogy a legnehezebb anyagban birkózzunk meg
egymással.
Szerepjátszás és színjátszás
Az Erdő próbái és előadásai kiváló alkalmat
kínáltak mindnyájunk számára, hogy
színészet mibenlétét s a szerepjátszás ter-

a

Gurmizsszkaja és a fakereskedő megpróbálnak túljárni egymás eszén (Olsavszky Éva, Dánffy Sándor
és ifj . Mucsi Sándor Osztrovszkij Erdőjében)

A korosodó szépasszony megszerzi magának a fiatalembert (Erdő; Olsavszky Éva és Mihályi Győző)

mészetét megfigyeljük. Szó van benne egy
korosodó szépasszonyról, aki szenvedélyes
érzékiségét és pénzimádatát jámbor látszat
mögé rejti; Olsavszky Éva-Gurmizsszkajából
azonban a különféle helyzetek egy-egy
pillanatra előcsalják az elrejtett természetet.
( A z író ad is hozzá megfelelő instrukciót:
„ A z ember színészkedik, színészkedik, az-tán
egyszer csak kiesik a szerepből.") A fenn-költ
mézesmázosságból kibukik egy ingerült és
közönséges felhangú félmondat: a finom-lelkű
úriasszony profi szinten, a ripacséria széles
skáláján küzd erdeje jobb eladási áráért, és
közben jó ízeseket köpköd dühé-ben;
unokaöccse
ráfogott
(üres)
színházi
pisztolyától rettegve a legkomikusabb pózokban fetreng a földön, mígnem megjelenik a
lakáj, s Olsavszky a presztízsőrző mozdulatok
közt keresgélve tápászkodik föl a földről.
Másrészt viszont szó van a darabban két
színészről, kiknek tehát épp a foglalkozásuk
az alakoskodás. És nem is igen tudnak „nem
alakoskodni". Mert minden érzelmi

közlendőjük valamelyik eljátszott szerepük
beidegződött gesztusaiban jut csak kifejezésre, alig is képesek nem valamilyen szerepfordulatból megszólalni. Különösképpen Szomorov, a tragikus színész. Színház számukra
a köznapi élet porondja is: „Hát képzeld azt,
pajtás, hogy te is színpadon játszol !" biztatja Vigovot, a komikus színészt a
tragikus, minthogy ez nemigen akarja mellette az inast alakítani Gurmizsszkaja előkelő
házában. A két színész figura mögött azonban
igazi élettartalom van. A mi két színészünknek
tehát - Vajdának és Koltainak - Szomorov és
Vigov igazságát kel-lett megtalálnia és
feltárnia. Egy alkalommal kettejük próbáját
figyelve, Szőke ekképp bírálta meg Koltait:
„Te valódi vagy, Vajda az igaz. Tökéletes volt,
amit csináltál, de nem igaz. Játszottál - de itt
nem lehet játszani."

SK: Észrevettem, az egyetlen dolog,
amit mindig kérlelhetetlenül megköveteltél: az igaz jusson érvényre a valódi

val szemben. A Piros bugyelláris próbáján
bejöttek a huszárok, és úgy csináltak,
ahogy a huszárok csinálnak - s ez se igazi
színház, se igazi élet nem volt. Hanem
valamiféle mimikri. Ennélfogva máris
köze lett a családhoz meg a hazugsághoz
s ahhoz a fajta színjátszáshoz, amit az
életben is űzünk.
SzI: Igen, látszólag nem sok választja el
az igazat a valóditól. A valódi olyan,
mintha igaz volna. Tulajdonképpen, ha
egy színházi anyagban, egynémely ponton maga az igazság nem jelenik meg,
akkor nincs viszonyítási alap.
SK: Miért, mi a viszonyítási alap?
SzI: Egy színházi anyagban többnyire lévén, hogy általában több színésszel
játsszuk, több munkatárs részvételével, a
társművészeteknek nem is beavatkozásával, hanem együtt munkálkodásával -,
az igazság nem egyszerre bontakozik ki
minden ponton. Hogy hol sikerül először
megteremteni - ez akár teljesen a véletlen
műve is lehet. Annyi tudatosság mégis
érvényesülhet
benne,
hogy
a
munkatársaknak érezniök kell, melyik az
a legfontosabb pont, amit tisztázni szükséges, s akkor ehhez viszonyítani lehet a
többit; ennek húzóereje van.
SK: Hogyan viszonyul ehhez a „szerepjátszás" ?
SzI: Az életben is játszunk, a színpadon
is játszunk. Mi a különbség a kettő közt?
Az életben sem mindig átlátszóan
játszunk, nem mindig lehet könnyen leleplezni bennünket. Az Erdőben, mondjuk, Gurmizsszkaja, a fakereskedő és a
két színész játékát az különbözteti meg,
hogy Gurmizsszkaja-Olsavszky Éva és a
fakereskedő-Dánffy Sándor meghatározott érdekből, pénzért játszanak szerepet, maguknak is, egymásnak is - a két
színész pedig érdek nélkül játszik. Még
mindig van egy harmadik játszási kérdés
ebben az anyagban : milyen színész is a
két színész. Azt ugyanis nem tudjuk. Én
azt hiszem, jó színészek. A Tragikusnak
és a Komikusnak nevezte el őket
Osztrovszkij,
tehát
két
ellentétes
kategóriát jelölnek. Van ugyan egy leírás, amit Arkaska mond el, hogy miként
is játszott egy jelenetet a Tragikus, de én
úgy vélem, abból nem az derül ki, hogy a
Tragikus rossz színész volna; egy nagyon
ironikus anekdota ez a kor színházáról,
színjátszási módjáról. Ha a Tragikust jó
színész játssza - hát rossz színésznek
nagyon nehéz odaadni a szerepet -, akkor
ez a színész mindig előlegezi, hogy jó
kellett hogy legyen, vagy éppenséggel
teljesen kizárja azt a

lehetőséget, hogy ez a Tragikus rossz
színész lehetett volna. Ugyanis ennyi
emberi tartalommal, ilyen magasrendű
erkölcsi tartással, valamint a színpadon
ennyire tökéletesen kivitelezett szerepjátszással - most már nem a színész
játékáról beszélek, hanem a Gurmizsszkaja
„játszására" felelő szín játszásról - egyszerűen nem lehetett rossz színész. De
persze ez mind feltételezés, ha úgy tetszik,
egyféle értelmezés, mert erről a da-rabban
voltaképp nincsen szó.
SK: És a mi köznapi szerepjátszásaink?
SzI: Azok valójában ébredéstől álomba
zuhanásig tartanak, s a nap folyamán
magunkkal szemben, mindenkivel szemben mások és mások. Többnyire valamilyen érdek fűti őket. Ez lehet anyagi
érdek vagy szubjektív érdek is. A szubjektív érdeket úgy értem, hogy ilyen vagy
olyan módon tetszeni akarunk, szeretnénk,
ha valaki úgy hallaná a hangunkat, így
látná a hajunkat, szemünket, s mindig
másképp és másképp köszönünk is.
Arnyalatnyi lehet a különbség, s ha az
ember nem hivatásszerűen foglalkozik
ennek megfigyelésével, akkor talán észre
sem veszi, hogy mennyi különbség van két
„jó napot" és két „szerbusz" között. Ettől
még nem vagyunk színészek. Egy dolog
világos: a mimézisre nemcsak hajlama van
az embernek, az emberiségnek, hanem
lételeme a mimézisre való kényszer. Ez
viszont még nem jelenti azt, hogy mindenki
tudatosan fel is tudja kelteni ezt magában,
egy meghatározott időben, mondjuk egy
próbaidőszakban vagy egy esti időszakban.
Attól, hogy a színész képes erre - attól
színész. Az biztos: a színész, a színészettel
hivatásszerűen
foglalkozó
színész,
képessége vagy színészete az emberiség
nagy mimézisre való hajlamából, illetve
kényszeréből táplálkozik. Szerintem az a
színház, amelyikhez mind a ketten
vonzódunk, szintén nem zárhatja ki ezt a
tényezőt; de hogy a mimézisben milyen
mélységekig, milyen rétegekig hatol le ebben lehet a különbség. Shakespeare és
Moliére nem apellál a megírt színpadi
alakok jellemző gesztusaira, tartására,
hang-hordozására. Úgy gondolom, ezek a
jellemző gesztusok vagy testtartások vagy
hangszínek egyszerűen megnyilatkoznak,
ha a színész tökéletesen ki tudja magából
vetítetni - a legmélyebb rétegeiből - azokat
a mondandókat, melyek egy III. Richárd,
Hamlet
vagy
Cressida
kapcsán
kikényszerülnek

belőle. A kikényszerítés - hát benne van a
„kényszer" szó - tulajdonképpen nemcsak
a rendező, hanem valamennyi munkatárs
feladata, s a színpadi tér, a jelmez is
tökéletesen hozzátartozik. Nem szeretem,
ha a színészek alakítanak.
SK: Akkor most mit értesz alakításon?
SzI: Amikor játszanak és nem él-nek a
színpadon. Tudom, hogy ez általánosság,
de hát a legnagyobb szerzők szinte
minden
alakja
archetípus
vagy
archetipizált alak. Sem Jacques-ot, sem
Valeriót, sem a Tragikust, sem HarpagonGurmizsszkaját nem lehet életből ellesett
alakokból életre kelteni. Nem tudom azt
mondani a színésznek: „láttam egy
fösvény embert, s az körülbelül így csinált
és akkor ..." De lévén, hogy mindnyájan
mindenfélék vagyunk, és mindenfélét
magunkban
hordozunk,
szépséget,
ocsmányságot s valóban mindenfajta
hajlamot, melyet persze ösztönéletünk,
környezetünk beszabályoz - ezeket kell a
színésznek
feltárnia
magából.
Hajlamainkkal nem mindig élhetünk nem is mindig érdemes. A színész viszont
a színpadon többszörösen komplex
helyzetben van, mert annak ál-arcában,
hogy ez csak játék, ez egy produkció, ez
héttől tízig van - megteheti. Tehát, hogy
Olsavszky Éva mennyire szereti a pénzt,
vagy mennyire szeretné szeretni - és itt
nincs különbség -, az az Erdőből derült ki.
Ugyanígy Dánffy Sanyiról onnan tudtuk
meg,

hogy mennyire szeretné nem szeretni a
pénzt, ahogyan képes volt visszadobni;
hogy a gyakran megalázott ember
mennyire vágyódik egy kézfogásra, nyilvánvalóvá vált, amikor Vajdával kezet
fogott. Úgy látszik, hogy mind a kettőre
való hajlam megvan bennünk.
A személyes vallomás

Olsavszky Évával ez idő tájt sokat, vagy hogy
pontosabb legyek : igen intenzíven beszélgettünk. Szőke számomra mind ez ideig egyedül
kivehető „rendezői módszere", hogy biológiai
jelenlétével, tehát fizikai és pszichikai
megnyilvánulásaival peremhelyzetbe sodorja
a színészt. Erre mondjuk: „ fölszabadítja".
Olsavszky Éva a legoda-adóbb színész akit
valaha ismertem, és készségesen engedte át
magát ennek a sodrás-nak. Ennélfogva nem
volt abban a helyzetben, hogy „kívülről"
nézhesse, voltaképpen mi megy benne végbe.
Egy jel, a próba után hazafele menet,
megemlítettem Grotowskinak egy ideillő
gondolatát: a legfőbb alkotói gesztusnak a
fölszabadítás gesztusát ajánlja, „mely felfedi
az emberben, ami állandó és közös, tehát
átadható". Olsavszky e föl-szabadító próbák
segítségével
tátalált
magában
Gurmizsszkajára, kinek pedig majd valamennyi
tulajdonságát - önmagáról való tapasztalatai
alapján teljes joggal - idegennek érezte. Es
talán életében először került olyan (alkotói)
állapotba, hogy saját maga előtt is ismeretlen
titkokat volt kénytelen fő/tárni önmagából.

„Fekete szem éjszakája" - Bregyán Péter és a cigányok a Piros bugyellárisban

SzI: A színésznek nem kell gyilkos
embernek lennie, mint III.
Richárdnak, de ha nem saját ilyen irányú
vágyaiból építkezik ... egyszóval engem a
színész részéről nem a reflexmegoldások
vagy a sztereotipiák érdekelnek, hanem
azok a megnyilvánulások, melyek az
ösztönélet legmélyéről törnek fel. Nem
kell megijedni, egyáltalán nem arra
gondolok, hogy az ember-nek föltétlenül
gyilkossági vágyakkal kell rendelkeznie;
következésképpen
a
gondolatban
elkövetett gyilkosságot is annak kell
tartanom. De hát egy katica-bogarat is úgy
el lehet nyomni .. .
SK: Ugyanazzal a gesztussal.
SzI: Ugyanazzal a gesztussal lehet elnyomni. S ha már a gesztusnál tartunk mely másik lényeges kérdése a szín-háznak
-, Dullin írja le, azt hiszem, ami-kor a bali
színjátszók
párizsi
bemutatkozását
ismerteti, hogy gyilkosság történt a
színpadon, s ez nem attól következett be,
hogy a színész belemártotta a kardját a
partner
testébe,
hanem,
mi-után
belemártotta, egy kicsit mozdított rajta.
Akkor benne volt a kard. Ez a különbség
tulajdonképpen a gesztus és a mozdulat
között. Maga a gyilkosság vagy
tőrbeszúrás lenne a mozdulat. Valójában
azzal válik gesztussá, hogy kicsit mozdít
rajta. A példa mindenre ér-vényes, s annál
inkább lehet élni vele, mert nagyjából
minden, színházzal foglalkozó ember
ismeri. Így végre most eljutunk oda, hogy
nagyjából összegezhessük: azokban a
színházi előadásokban, melyeket együtt
csináltunk, közös célunk az volt, hogy a
színész legszemélyesebb életéből, ösztöne
legmélyéről
táplálkozzék,
miáltal
alakítása (zárójelbe teszem: az a színpadi
megnyilatkozás,
amelynek
tanúi
vagyunk), az esetek nagy többségében
fantasztikus hatóerővel, hatótényezővel
bír, mert végtelenül személyes. Na most,
ami a legszemélyesebb és a legigazabban
személyes, az tart-hat igényt a legnagyobb
általánosságra, annak a legnagyobb az
általánosító ereje (lásd archetípusok,
archetipizált alakok). De hát, hogy ez
bekövetkezzék, az nemcsak nagyon széles,
nagyon mély, egyáltalán szinte feneketlen
emberi tartalmakat vagy a világról való
tudást, át-élést, megélést tételez fel,
hanem, hogy ez megjelenhessék, az a
színészet birtoklását vagy tudását is.
A z Erdő próbáin még egy, talán még az
ösztönű

Olsavszkyénál is megrendítőbb folyamatnak
is tanúi lehettünk. Molnár Piroska első perctől kezdve iszonyodott a szerepétől, úgy érezte,

semmi köZe Ulitához, s azt akarta, hogy ne
is legyen. Noha fegyelmezett színész - rendkívüli belső ellenállást tanúsított a munka első
szakaszában, mintegy akaratlanul. A szered
rettenetes áldozatot kívánt tőle: arra kényszerítette, hogy az önmagáról alkotott képet
föladja. És láthattam, miként történt ez meg.
Amikor fölszakadtak belőle az elrejtett és
elfojtott titkai, úgy éreztem, ez gyónás, vagy
talán : a lélek terápiája. És rám is vonatkozik,
értem is történik, hiszen jelen vagyok. Azóta
tudom: ez az a fajta színház, mely engem
mindenekfölött vonz.
A z Erdő előadása tehát sokrétű válasz
volt a színjátszás mibenlétének kérdésére.
Vajda és Koltai játékának üzenete természetesen egyértelműbb. De Olsavszky Éva és
Molnár Piroska, miközben elénk tárták
mindennapi szerepjátszásaink sajátosságait lényük legmélyéről tettek vallomást.

A provokáció
SK: Hogy gondolsz vissza a Piros
bugyelláris színházon belüli fogadtatására?
SzI: Azt hiszem, amire te célzol, az már
inkább anekdota.
SK: Részben. Mert a konzekvencia nem
válik anekdotává. Mialatt a premierközönség tombolt - a legintelligensebb, a
legkulturáltabb, a legintellektuálisabb
kollégákból végletesen viharos ellenérzést váltott ki az előadás, s mindenekelőtt is annak zenei anyaga, a magyar
nóta. Hogy miféle tabukat sértettünk is meg
itt akaratlanul - erről Balassa Péter
tudományos elemzése a SZÍNHÁZ

1977/6. számában részletesen beszámol.
De ha már megsértettük, fölmerül a kérdés: vajon az efféle „tabukat" margón kívül
kell-e helyezni - avagy szembe kell nézni
velük? Szerinted levonhatja egy művész
azt a következtetést: „Nos, ha ez ennyire
neuralgikus pont - akkor hagyjuk
békében!"
Szl: Hát tényszerűen ... tényszerűen
levonhatja... De nem ez a feladat...
Szőke a Piros bugyelláris olvasópróbáján a
„nótakérdéshez" mindössze ennyit fűzött:
, , A z ember szégyenkezve viszonyul hozzá."
Belőlem mindig inkább valami csömörhöz
hasonlítható érzést váltott ki, valahányszor
csak cigányzenét vagy nótázást hallottam;
most azt gondoltam, talán igaza van Szőkének : valójában ez szégyenkezés. Feszült
kíváncsisággal és nagy adag szkepszissel
néztem a dolog elébe. Azzal én is föltétlenül
egyetértettem, hogy nem tehetünk népdalt a nóta
helyébe, ha egyszer az író magyar nótát
énekeltet hőseivel. (Pedig a fölöttünk lebegő
kultúrbotrány ezzel a kis kultúrcsalással

minden bizonnyal elhárítható lett volna. Meg
kell jegyeznem, az, hogy „fölöttünk lebegett"
- utólagos következtetés. Mert vagy valóban
egész idő alatt a teljes bizalom légkörében
dolgoztunk - vagy azért nem észleltük a
gyanakvást, mert kizárólag a Piros
bugyelláris világában éltünk.)
Számomra a döntő fordulatot egy próbatermi esti próba jelentette. A zenészek - a
„cigányok" - húzták, s Bregyán Péter-Csillag
Pali képtelen volt elénekelni a Fekete szem
éjszakáját.
Nem
találta
a
módját.
Végtelennek tetsző ideig ment ez így, mígnem Bregyán kétségbeesésében egyszer csak szétroppantotta markával a borospoharat, a vér
végigcsorgott a kezén, ettől az egész helyzet
Molnár Piroskástul lángra lobbant, Bregyán
éneke minden volt, csak dallam nem, vinnyagás, sírás, dadogás, per és harag, számonkérés és kérlelés. Valami, ami elementáris,
valami, ami Bregyán legmélyéről tört utat
magának. Nem tudtam elviselni a másfélméteres közelségét, féltem bennmaradni az elővarázsolt ördögi körben, elmentem a terem
legtávolabbi sarkába, hogy a megrázkódtatás
élménye után a megfigyelésnek vessem alá
magam és a többieket.
SK: Itt döbbentem rá, hogy bármilyen
legyen is, mindenesetre nem közömbös 'a
viszonyunk a magyar nótához, s ezért
szenteltem a kérdés vizsgálatának a műsorfüzetet is.
SzI: Újat a nótakérdéshez nem tudok
mondani, néhány anyagot szállítottam
hozzá, Kosztolányié volt belőle az érdekes;
de a többit, Sárosi Bálintot, Szabolcsit,
Ábrányit, Bartókot, Kodályt - te tártad föl.
Megkérdeztem az előadás után például
Fodor Gézát, aki színházértő, szín-házzal
foglalkozó, igen-igen kulturált ember:
„Véleményed szerint szeretem én a magyar
nótát?" Azt mondta, hogy nem tudja. Jobb
választ nem is hallhattam volna, mert a
Piros bugyellárisban a nóta úgy szólalt meg,
hogy mindig olyan volt, amilyen az a
szituáció, amely-ben meg kellett szólalnia,
s amilyenek azok voltak, akik énekelték.
Másképp, amikor a falu népe, másképp,
amikor a Hájas, a Pennás vagy a Bíró, s a
szerelembe, megaláztatásba, félelembe
bele-döglő katonaviselt baka szintén
máskép pen énekelte.
SK: De az óta a bizonyos próba óta nem
hagy nyugodni a gondolat (s a viharos
fogadtatás csak még inkább meg-erősített
feltételezésemben): a „nótához" mélyebb
közünk van, mint ahogy bevalljuk, vagy
amennyit tudunk erről a dologról. Ezt

olyan szavakkal, mint

„szeretem" vagy „utálom" - nem lehet
kifejezni. Mindenképp köze kell hogy
legyen a tudatalattinkhoz, az ösztönéletünkhöz, különben nem egy ilyen megrázkódtatás sokkhatása kellett volna
ahhoz, hogy végtére is drámai hitellel
bukjanak ki
Bregyán
száján az
énekhangok.
SzI: Jó is a kérdés, meg azért kutakodni
is lehet körülötte, hogy Bregyán Péter
végül is megszerette, nem szerette, mert
az aktust kifejezetten egy színházi
munkafolyamatnak vagy pedig egy színházi anyagra ismerő-ébredő pillanatnak
tekintem. Szóval, inkább ehhez hasonlít,
mint ahhoz, hogy a „nóta mindnyájunkban benne van", csak ez a fiatalember, aki
még nem nótázott, vagy ezeket a dalokat
nem is igen ismerte, most hirtelen
találkozik velük, mert talán a génjeiben
vagy a sejtjeiben hordozza. Bár még
ebben is lehet valami. Hogy Nádasdy
Kálmánra hivatkozzak, ő hívta fel a
figyelmünket arra a furcsa dologra, hogy
nézete szerint a magyar darabok nagy
többsége a magyar nóta dramaturgiáját
követi, az pedig körülbelül abból áll, hogy
kulminációs pontok váltják egy-mást, ez
fokozott érzelmi-indulati hullámzást ad a
darabnak, miként a nótának is, majd
pedig, ahogyan a nótának is, van egy
csúcspontja - ez a kisülési pillanat -, hogy
utána szépen megnyugodjék, és hát vége
legyen.
Tulajdonképpen
az
nem
foglalkoztatott, hogy a nótáról mi a
vélemény vagy mi nem. Én sem-miféle
kivetnivalót vagy rosszat nem láttam a
nótában, ami miatt ezt, egy olyan helyen,
ahová a szerző beírta, meg ne lehetne
szólaltatni. Valamilyen okból Csepreghy
is beleírta, bár már egy másik darabjában
a Befordultam a konyhába című Petőfi-dalt
találjuk, és nem a Fekete szem szakáját.
Tehát inkább az foglalkoztatott, hogy
mitől szólaltathatja meg őket. Annyira
érdekelt, hogy el-mentem a darab
történési helyére, Tölgyesre.
SK: Mikor?
SzI: Most a nyáron, amikor Erdélyben
jártam. Ott voltam egy napig. A falu akkor érti meg az ember, mit jelent az,
hogy „alsó falu" meg „felső falu" huszonnégy kilométer hosszú, és két sor
házból áll. Egy kis folyócska partján, a
tölgyesi szorosban. Az alsó faluba sikeredett bemennem, és magyarok, románok, örmények, zsidók lakják a falut .. .
Először románokkal ismerkedtem meg,
roppantul csodálkoztak az autón, látták,
hogy magyarországi rendszám, mondtam,
olvastam Tölgyesről, „színdarab,

Roxannak ketten vallanak szerelmet. Réti Erika, Helyey László és Mihályi Győző a kaposvári Cyrano
előadásában (Fábián József felvételei)

amelyik Tölgyesen játszódik - álmélkodtak -, olyan színdarab hogy létezik?".
Borzasztóan érdekes falu. Mindenik
említett nációnak megvan még most is a
vallási gyűjtőhelye, temploma. Teljesen
elzárt hely, még jó út sincs, földes-köves
úton kellett
fölmenni.
A darab
megtörténhet ott. Tehát már a darabválasztás színhelye is oly mérvű tudatosságot igényelt, hogy világos lett
számomra, az író szándékosan keresett
olyan helyet, ahol több náció él együtt.
Így nyilvánvalóan mindenik náció tovább
éltette a maga dalait. És minthogy ebben
a
darabban
többnyire
magyarok
játszanak, magyarokról írta Csepreghy,
hát természetesen magyar műdalok szólalnak meg benne. S ha elfogadjuk, hogy
vannak magyar vagy cigány nóták - akkor
most nézzük: hol lehet a probléma? Ne
legyenek ? Vagy miért vannak ?

Ősélmény
Peter Brook a Holt Színház rendezőjének
egyik legfőbb ismérvéül azt a tulajdonságát
említi, hogy „nem provokálja a feltételes
reflexeket". Ez irányból Szőkét semmiképp
nem
fenyegeti
veszély.
Szüntelenül
elvárásrendszerekbe botlik, beidegződéseket
sért meg, kopószimattal tapintja ki a neuralgikus gócokat. Mindebben nincs semmi kiszámítottság. Szőke provokatív lény, és azt is
mondanám: olyasvalaki, aki örökösen
hatásokat kénytelen kiváltani. Azért ilyen,
mert így tud kapcsolatot teremteni, ez a
kommunikáció útja, az emberi érintkezés
esélye számára. S minthogy nem válik élesen
ketté benne az, ami színház, a többitől, ami
tehát „nem színház" - ennélfogva nincs két
külön viselkedési formája az egyikre és a másikra. A színház szemében nem az a hely, ahol
az ember színházművészetet csinál, ha-nem
egyfajta felfokozott helyszín, ahol ő,

a rendező, abban tudja segíteni a színészeket,
hogy emberi alaphelyzetekbe kerüljenek.
SzI: Azt hiszem, hogy a színház hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a
kultúrkurvaság és a kultúrsznobéria.
Általában az a hiedelem, hogy a színházban valami okosat vagy intellektuálisat kell mondani, holott az igazán
alapdarabokban - mint amilyen például a
Perzsák, a Romeo és Júlia, a Képzelt beteg
vagy a Cyrano - semmiféle filozófia,
semmiféle intellektualitás avagy tézisek nincsenek. A való élet nagyon kimetszett darabjai, azt is mondhatjuk, absztrakciói. Elég csak eljátszani. A bennük
levő intellektuális hordalékok - azok
későbbi dolgok. A közönség arra hajlamos részére, kritikusokra, igazából a
színházzal elméleti téren vagy elméleti
téren is foglalkozó színházi emberekre
tartozik. A színésszel - köztudott - nem
lehet eljátszatni egy elméletet, sem egy
filozófiai tézist vagy valamilyen filozófia
illusztrálását. ...A Cyranót és a Hamletet
nagyon sokan nem olvasták, és nagyon
sokan ismerik. Vagy előadásból, vagy
pedig mert annyira benne él a
köztudatban, mint egy világsláger. Mindenki dúdol belőle valamit. Márpedig
ugye, aki egy részét vagy két sorát eldúdolja a Sok idegen jár az éjszakában-nak az már tudja a dalt, mint ahogy az is, aki
azt mondja: „a többi néma csend" - már
ismeri a Hamletet, s hason-lóképpen, aki
fölmondja az orrmonológot, azt hiszi,
hogy elsajátította a Cyranót. A darab
számomra mindig annyi, amennyit
nekem mond, vagy amennyit bennem
mozgósít. Borzalmas volna, ha aszerint
kellene megcsinálnom, hogy melyek az
általános
elvárások
az
ilyes-fajta
anyaggal szemben, mint amilyen például
a Cyrano; nem is tudnám. Így aztán ez a
könnyebbik - s egyszersmind az egyedül
lehetséges megoldás. Van, aki azt tekinti
a színház feladatának, hogy darabokat
reprodukáljon, van, aki azt, hogy a
darabok kapcsán a lehetséges, az életben
előforduló sarkított helyzeteket vagy alapélethelyzeteket fel-tárja. Ilyenek a halál,
szerelem, házasság, elválás - tehát az
archetipizált
helyzetek.
A Cyrano
tökéletesen lehetőséget ad az ilyen irányú
megoldásra is; akkor miért ne ez lenne az
igazi? Vagy miért ne ez lenne az
egyetlen?
Cyrano-előadásunk, anélkül, hogy ez ren-

koncepció, úgy az, amit inkább a munka kiindulópontjaként érdemes számon tartanunk :
Helyey László Cyranója nem ragasztott
pótorrot. Ez az eltökéltségünk - amit természetesen Helyey színészi alkata és arcberendezése lehetővé tett -, meghatározta egész
munkamódszerünket. Helyeynek önmagában
kellett megtalálnia a titokzatos nagyorrú
poétahőst, az ősalakot, kinek „csúfsága nagy
teher". Rostand műítészektől és irodalmi
ízlésükre kényes színházi emberektől gyakran
körülfintorgott műve - minden várakozásunkat
fölülmúló módon engedett bennünket leásni az
emberi mélyrétegekbe. A három színész - Réti
Erika, Helyey László és Mihályi Győző - az
emberi
meghasonlottságnak
olyangyötrelmesen igaz relációit fedte föl s
hozta felszínre, melyeket legföljebb lidércálmainkból ismerünk.
Azoknak persze, akik jól lezárt elvárási
rendszerük kalodájából figyelték végig a színpadi eseményeket - mindez bizarr élményt
kellett hagy jelentsen. Leginkább Mihályi
Christiania. Mihályi magára vállalta a
pszichikai kaland ijesztő kockázatát: testileglelkileg beleolvadt egy másik férfialakba,
föladott magából mindent, ami „Christian",
hogy a Janus-arcú, kéttestű, de egylényegű
Cyrano-szimbiózis részeként futhassa le szerelemtől és haláltól megpecsételt üstököspályáját. Helyey Cyranója is visszavonhatatlanul kettéhasadt, amikor szerelmi és költői
tébolyában szellemét egy idegen férfitest szövetségesévé forrasztotta. S íme a közösen imádott lény, Roxan : Réti Erika a meghasonlottság harmadik, legsúlyosabb fázisában
egy megbocsáthatatlan bűn elítélje. „Jaj
neked, lélek, ki arra sem vagy jó, hogy megismerd a saját kedvesed" - mondja Kleist az
Amphytrionban ugyanerre a bűnre. Réti, aki
számára ez a szerep kivételes színészi lehetőséget biztosított, az elvakult, végletekben élő
asszonyszenvedélynek döbbenetes jelenségeit
hasította föl magából.

Olykor megadatik, hogy a színházban a
színészek fizikai jelenlétének, testi és pszichikai
történéseinek olyan mágikus kisugárzása
legyen, hagy mindaz, ami velük és közöttük
estéről estére megtörténik - megtörténjék a
nézőben is. Úgy hiszem, Cyranoelőadásunknak megvolt ez a katartikus képessége. És biztos vagyok benne, hogy minden
este bent ült a közönség sorai közt néhány
dezői koncepcióból következett volna, nem néző, kinek tudatalattijából fölmerült a színkövette a Cyrano játszás hagyományait: a padi történés hatására egy őskép, melyre most
Cyranót játszó színész nem volt az előadás ráismert.
sztárja. S ha egyáltalán létezett valamilyen
A z őskép, az ősélmény, az tehát, amelyről

Grotowski úgy vélekedik, hogy állandó és
közös, tehát átadható.

ZÉTÉNYI LILI

Beszélgetés új színházi
vezetőkkel

Debrecen
Idézet a SZÍNHÁZ 1978. októberi számából: „Debrecenben az elmúlt hat év
alatt három igazgató és három főrendező
váltotta egymást, s ezek a változások
sohasem történtek párhuzamosan. A
következő évadnak is nagyon változásszaga van, pedig Bényei József igazgató és Sándor János főrendező közt
nincsenek nézeteltérések." 1979. január
elsejével kezdődően Gali Lászlót a debreceni Csokonai Színház igazgatójává,
Lengyel Györgyöt, a Madách Színház
rendezőjét, a debreceni Csokonai Színház művészeti vezetőjévé nevezték ki.
A legendás kulturális hagyományokkal
rendelkező Debrecen színházi életé-nek
mélypontját élte az elmúlt hónapokban:
1978 júliusában bezárt a színház,
rekonstrukciója halaszthatatlanná vált, a
Kulturális Központ színházterme viszont
nem készült el az ígért 1978. november 7i határidőre. Minden produkciót, operát,
operettet,
prózát
a
Hungária
Kamaraszínházban adott elő a társulat. S
ha már a társulatnál tartunk: az is nagyon
meggyengült erre az évadra, hiszen tavaly
tizennégyen szerződtek el a színháztól, az
ottmaradottak közt pedig nagy volt a
széthúzás. Ilyen állapotban találta a
színházat Lengyel György és Gali László.
De vállalták a debreceni színházi szellem
felélesztésének nagyon nehéz feladatát,
hiszen mindkettejük számára szívügy a
debreceni Csokonai Színház.
Lengyel György: Debrecenhez fűződő
kapcsolatom 1961-ben kezdődött. Itt rendeztem meg diplomamunkámat, A z ész
bajjal jár című darabot. Ezután a Csokonai
Színházhoz szerződtem. Már főrendező
voltam, amikor 1966-ban a Madách
Színház hívott. Soha nem múló szeretettel, sőt talán nem szerénytelenség, ha azt
mondom, hogy büszkeséggel emlékszem
azokra az évekre. Kedvenc rendezéseim?
Hosszú a sor: Csehov Sirálya Nagy Annával, Dégi Istvánnal, Sinkó Lászlóval,
Brecht Kaukázusi krétaköre szintén Nagy
Annával és Linka Györggyel, A szecsuáni
jólélek Béres Ilonával, Shakespeare Vízkeresztje Latinovits Zoltánnal, az Ahogy

