
értelmiséginek. Egy ritkán hallott, alig
ismert Nagy Endre-szöveg tiszta elmon-
dásával Keres Emil figyelmeztetett a
nagyobb érzelmi kultúra fontosságára,
megtoldva ezt - jó ellenpontozásként -
Radnóti Tétova ódájának sallangmentes,
egyszerű hangvételű tolmácsolásával.
Kozák András Nagy László-verssel fejezte
ki az értékek méltatlan pusztulása miatt
érzett jogos aggodalmat; ez a teljesítmény
is újfajta érzelmesség jelentkezése volt az
előadóművészetben, az est műsorában.
Kitűnő megzenésítésekkel jelentkeztek a
Kaláka Együttes tagjai, együtt, meg külön-
külön is. E kiváló művészcsoport rég
megért már nagyobb és tényleges
elismerésre, mélyebb elemzésre.
Bámulatos, ahogyan produkcióikban
összekapcsolódik az abszolút biztos és
sokoldalú instrumentális muzikalitás, a
vokalitás, a zene, a ritmus, a líraiság és
drámaiság. Egyedülálló ezen belül, ahogy
jellemeket, szituációkat, konfliktusokat a
zene és szöveg egységével plasztikusakká
tesznek.

A második rész nyitánya Mélykúti Ilona
ironikus-groteszk jellegű Orbán Ottó-
montázsa volt; új színt jelentett a
műsorban, és tehetségének, egyéniségé-
nek teljesen megfelelő válogatással, tel-
jesítménnyel szerepelt, ami külön érdem.
Pécsi Ildikó két Arany-balladát mondott
el, túlzás nélkül amolyan emelt realiz-
mussal, ami az ő gazdag előadóművészi
pályáján új törekvés. Egészen jó hatással
volt a közönségre, elfeledett témára, mű-
fajra hívta fel a figyelmet, arra tudniillik,
hogy mennyire hiányzik a pódiumokról
Arany balladaköltészete, holott - mai
sajnálatos ismeretlensége miatt is - óriási
érzelmi feszültséget lehet tolmácsolásával
kelteni. Bánfly György Sütő András-
szöveget mondott el ízesen, tisztán, egy-
szerűen, racionálisan, s mégis szinte min-
den mondata gyújtott, lelkesített. Igazában
a régebbi „néptribun" előadómű-vész-
típust képviselte. Régebbi szerepléseihez
hasonlóan Kovács János az a nekdotizáló,
kedves, játékos, ízes tolmácsolásra adott
példát; felvillanyozta a közönséget, s
mintegy jelezte, hogy a pódiumon nagy
szórakoztatási tartalékok és lehetőségek
vannak. Vallai Péter „hozta" okos, fanyar,
kételkedő-ironikus egyéniségét és
előadásmódját, miközben jól érzékeltette
az előadott Kormos-vers szürrealista
rétegeit. Bálint András úgy tudott
elmondani szorongást kiváltó Kosztolányi-
műveket, hogy egyúttal felszabadított is a
rémülettől, hirdetvén a humor, a modern
pátosz szükségességét. A

zárószám Sütő Iréné volt, aki Vas István
Rapszódia József Attiláról című verse el-
mondásával az előadóművészet ars poeti-
cáját fogalmazta meg. Azzal, amit el-
mondott, s azzal, ahogyan elmondta.

Bozó László rendező és Dorogi Zsig-
mond szerkesztő semmiféle külön bra-
vúrra, rászerkesztésre és rendezésre nem
törekedtek. Ez a műsor nem volt mon-
tázsműsor, önkifejező-műsor, önmeg-
valósító-műsor, rendezői túlkapásoktól
hemzsegő műsor, politikai demonstráció,
rafinált eszmei-érzelmi magamutogatás.
Éppen csak színvonalas volt minden szám
és teljesítmény, jelentékeny részük még
revelációként is hatott, s mind-egyik
közvetített nagyon fontos gondolatokat is.
Érződött rajta bizonyos kompozíciós
szándék is: átfogta - jól megteremtett
ívelésben - legtöbb mai gondunkat,
feladatunkat és eredményünket. Mindezt
úgy tették - művészek, rendező,
szerkesztő, az interjúkkal közreműködő
Rapcsányi László -, hogy a műsor szinte
hibátlanul pergett, néha már annyira hi-
bátlanul, hogy szükség is lett volna némi
agogikára. Hiába, önmagát klasszicizáló
záróaktusa volt a gálaest egy ötéves fo-
lyamatnak.

A győriek jó házigazdának bizonyultak,
immáron harmadszor. A szép számú
érdeklődő közönség maradandó élmény-
nyel térhetett haza, a rádióhallgatók sok-
milliós tábora számára pedig a műsor egy
volt a sok hasonló közül, s persze ez sem
kis eredmény. Nem volt hangos, túlzó
ünneplés, csak egyszerű tapssal kifejezett
reagálás. A magyar sajtóban előzetesek
voltak ugyan a rendezvény-ről, a győri
napilap többször is foglalkozott vele,
egyébként semmi visszhang nem támadt.
Senki kritikát nem írt, az előadóművész-
szakma is csak néhány érdeklődővel
képviseltette magát. Elvégeztetett, a kör
bezárult.

Az előadóművész-fesztivál mind alap-
okmányában, mind lebonyolításában erős
reformra szorul. Változtatni kell a kivá-
lasztás módszerén és alkalmain, újfajta
rendezéssel, szerkesztéssel is kellene pró-
bálkozni. Szükséges jobban bevonni a
művészek különböző csoportjait, az újabb
és frissebb, fiatalabb tehetségeket, s vissza
kell térni az első fesztiválok erősen
közművelő, szélesebb tömegeket
megmozgató gyakorlatához. „Valami
nagy, nagy tüzet kéne rakni ..."

BÁNYAI GÁBOR

„Magamnak tartozom
annyival ... "

Beszélgetés két évad között
Rajhona Ádámmal

Rajhona Ádám hűséges típus. Eddigi pá-
lyafutása során, tizenhat év alatt, mind-
össze két színházhoz kötődött. Erre a
beszélgetésre akkor került sor, amikor a
harmadikat választotta, a Katona József
Színházat. De most is hazamegy.

Akiket érdekel a színház, már rég is-
merik a nevét, becsülik és magasan
értékelik művészetét. Ha nem járattuk
volna le oly sokszor a szót, azt is ír-
hatnám: elkötelezettségét. Mely még nem
minősít színésszé - de nélküle meg nem
szívesen adom senkinek sem e ki-tüntető
címet.

- Erdélyi vagyok. 1966-ban végeztem a
főiskolát, s rögtön utána a temesvári
színház tagja lettem. Nagyszerű kollé-
gákkal együtt: azt hiszem, elég, ha csak
Fábián Ferenc, Koszta Gabriella, Sinka
Károly és Szabó Lajos nevét említem, no
meg a szintén osztálytárs Szőke Istvánét.
Nyolc éven át tartott ottani munkásságom.
1974. december tizenkettedikén jöttem át
Magyarországra.

Persze, volt az anyanyelvemen túl addig
is kapcsolatom a magyarországi kul-
túrával. A legfőbb kapcsot egy barátság
jelentette, mely Kolozsvári Papp László
íróhoz fűzött. Es egyszer szerepeltem
magyar filmen is: Bacsó Péter hívott meg
1970-ben a Jelenidő egyik szerepére.
Örömmel jöttem - és még nagyobb
örömmel vártam, hogy visszajöhessek.
 Tudatos vagy véletlen választás volt éppen

a kaposvári színház
 Figyeltem a magyar színházat, tud-

tam, hogy mi történik Kaposváron.
Vonzott a munkájuk. Kapóra jött, hogy
szükségük volt egy színészre A konyha
bemutatójához. Beszéltem Babarczy
Lászlóval, aztán Ascher Tamással is.
Aztán vártam. Három hónapig gya-
korlatilag nem csináltam semmi mást.
Ebben az időszakban nyílt még egy másik
lehetőségem is az átjövetelre. Hernádi
Gyula megígérte, hogy elintéz nekem egy
szerződést az akkori Huszonötödik
Színházhoz. Es ahogyan az lenni szokott, a
hét szűk esztendő után: egyszer-re jött be a
két dolog. Ugyanazon a napon jött meg
Hernádi távirata Pestről, a szerződési
értesítéssel, amikor Zsámbé-



négyszemközt
ki szólt, hogy valóban cl kellene játsza-
nom egy szerepet A konyhában.

Akkor már itt éltem, a 110-es bérlet
volt az összes vagyonom. Mint elszánt
naivistának, az volt az álmom, hogy
nyolc év vidéki színészet után a fő-
városban mutathassam meg: mit tudok.
Legfőbb ajánlóm egykori osztálytársam,
Flórián Antal volt; azzal konferált be,
hogy „jön egy színész, aki sokkal jobb
nálam". Két színház is hívott, nekem
álmaim voltak, meg némi ismeretem az
itteni színházi erőviszonyokról, a vidéki
színházi műhelyek szerepéről. Az győzött
meg, hogy Zsámbékiék felnőtt-számba
vettek. Ma már tudom: jól döntöttem.

Kaposváron egy év alatt vezető színész
lehettem. Csodálatos és felejthetetlen
évad volt. A Ruszt József által rendezett
Bakkhánsnők premierjén a taps után
négyszáz forint fizetésemelést kaptam -
és ez sokkal több volt adminisztratív gesz-
tusnál. Megbecsülést, elismerést jelentett.
Tagja lettem egy közösségnek, amelyben
művészileg-emberileg egyaránt jól érez-
tem magam. Soha nem is akartam kilép-ni
innen. Külső késztetések, szerződési
ajánlatok persze akadtak - de én mindig
maradni akartam. Csak most, a legutóbbi
évadban éreztem úgy, hogy tovább kell
lépnem.

- Amikor négy éve újjászervezték a budapesti
Nemzeti Színházat és úgy látszott, Zsámbéki
Gábor vezetésével egy kaposvári kis csapat is
lehetőséget kap az ottani szellemiség átültetésére
- akkor sem érezte úgy, hogy lépnie kellene,
velük kellene menni?

- Ez fájdalmas kérdés. 1978-ban, ami-
kor Zsámbéki Gáborék eljöttek, úgy érez-
tem, úgy gondoltam - én is hozzájuk
tartozom, természetes, hogy engem is
visznek. Nem így történt, s ez akkor nagy
csalódás és válság volt. Különösen
jólesett ezért, hogy megkeresett Várkonyi
Zoltán, és kétéves szerződést ajánlott a
Vígszínházhoz. Aláírtam, az-tán rájöttem,
hogy ezt én nem tehetem meg - s azzal,
hogy visszacsináltam a szerződést,
lélekben is visszabillentem.

Megértettem, hogy Zsámbékiék akkor
nem hívhattak, véges volt a színész-szám,
és természetes, hogy a törzsgárdához
ragaszkodtak a legnehezebb idők-ben.
Amikor én Kaposvárra kerültem, ők már
megvívták a harc legnehezebb részét: a
hőskor munkatársait vitte magával
Zsámbéki, akiket a szakma azért már
elfogadott. Helyey Lászlónak meg
érvényes előszerződése volt amúgy is a
Nemzetiben.

Arról nem is beszélve, hogy Kapos-
várnak sem volt szabad tönkremennie.
Fontosnak is tartották, hogy például én
ottmaradjak. Mert nem voltunk sokan:
Olsavszky Éva, Kun Vilmos, Dánffy
Sándor - és néhány fiatal, szárnyát bon-
togató.

Még ebben a személyes fájdalmú válság-
helyzetben is helyeselte Zsámbéki vezetői dön-
tését?

Zsámbéki született színházi vezető,
aki mindig a színpadi munkát tekintette a
legfontosabbnak. Ez volt az ő színházi
forradalmának a lényege. Vidéken
pénzhiánnyal, helyiséghiánnyal küszköd-
ve, műhelyek és kiszolgálóegységek kor-
látozott lehetőségei mellett kellett dol-
goznia. De az adminisztrációt mindig má-
sodlagosnak tekintette. Kiváló munka-
társakat mert és tudott maga mellé tobo-
rozni, nemcsak a művészi, hanem az
egész apparátust is tekintve. Létrehozta a
stúdiót is, pedig ehhez nem elég csupán
az ötlet, kockázatvállalással kell tetézni.
Zsámbéki mindehhez meg tudta találni az
elkötelezett embereket.

Anyagilag sem volt egyszerű a helyzet.
Mi még a vidéki színházi átlaghoz képest
is rosszabbul voltunk megfizetve, a
Kossuth-díjas Olsavszky Éva fizetése
nem érte el egy másik vidéki szín-ház
vezető művészének a keresetét.
Ugyanakkor a legalacsonyabb gázsik
meghaladták az átlagot. Így a segédszí-
nészek jobban meg voltak becsülve, mint
másutt - tudtuk, jogosan, mert láttuk,
hogy milyen óriási munkát végeznek.
Színházon belül, tehát, sohasem volt
bérvillongás. Kifelé előfordult, hogy rá-
hazudtunk, hozzátettünk egy-két ezer fo-
rintot a fizetésünkhöz. De az alapvető
közérzet mindannyiunkban az volt: lehet,
hogy te többet keresel, de én többet érek,
jobban számítok, többet jelentek a
pályán. Lehet, hogy ez így nagyképűen,
túl magabiztosan vagy kegyetlenül
hangzik. De szükségünk volt erre. Ez
nem gőg volt, hanem öntudatot és
önbizalmat adott. Nem akartunk mi kü-
lönállni. Csak épp az agyonbeszélt, túl-
cikkezett Budapest-vidék műellentét
ellenzékbe szorított bennünket ha akar-
tuk, ha nem. Ugyanakkor mindez helyen-
ként meg is könnyítette az életünket. Az
„ellenzéki" lét a maga természeténél fog-
va sokkal tűrőbbé és öntudatosabbá tesz.
A sajtóban a fejünk felett vitatkoztak; mi
becsületesen dolgoztunk, s eb-ben nem
találtunk semmi rendkívülit. Csak amikor
olvastunk más színházakról, filmeket
láttunk róluk, a televízió

beszámolt egyél) „műhelyekről", akkor
döbbentünk rá, hogy ami nekünk termé-
szetes, az sok helyütt hiányzik a munká-
ból. Nekünk pedig éppen ez a munka
adta létezésünk lényegét és értelmét.

A kaposvári színház nem strukturá-
lisan különbözött a többiektől, hanem
azzal, hogy a színház vezetői, előbb
Zsámbéki Gábor, később Babarczy
László mindig szellemi izgalomban akar-
ták és tudták tartani a társulatot Az élet-
ről, a társadalomról, a színházról volt
szó állandóan. Nem közhelyeket vallot-
tak, hanem próbáltak érzékenyen reagál-
ni a magyar valóság különböző történé-
seire, eseményeire, szellemi áramlataira.
Ez a színházra lecsapódva úgy jelentke-
zett, hogy a tagok érdeklődése, érzé-
kenysége színházi vonatkozásban mindig
átlagon felüli volt.

Kevesebbet foglalkoztunk a kissé
pletykaízű és pletykaszintű színházi vi-
szonyokkal, sokkal többet magával a
színházzal. Zsámbékiék példája rádöb-
bentette a színházat arra, hogy nem az a
feladatunk, hogy különböző pillanatnyi
színházi helyzeteket kihasználva, belső
taktikai sikereket érjünk el. Az tudato-
sult bennünk, hogy igenis jó úton já-
runk, amikor arra törekszünk, hogy egy-
egy darabon, előadáson belül olyan prob-
lémáknak adjunk hangsúlyt, melyek min-
den embert izgatnak ebben az országban.

Sajnos, nálunk ma még kevés az ilyen
előadás. A legjobbak is túlságosan
artisztikusak - ezt nem nehéz elérni
annyi kitűnő színésszel, amennyi estén-
ként színpadra lép a legkülönbözőbb
helyeken országszerte. De kevés köztük
az igazán mélyen gondolkodó. Így az-tán
az előadások többségükben sterilek.
Lenni kell ilyen színháznak is. Baj csak
akkor van, ha egy ország színházi kultú-
rájában ez a szemlélet az uralkodó.

A színház természeténél fogva a leg-
közvetlenebb művészet. Egy kis rétegtől
eltekintve a nézőket mindig az érdekli a
legjobban, az köti le leginkább, amit a
valóságban tapasztalnak - csak éppen a
valóság kihívásának nem mindig tud-nak
megfelelni, nem képesek helyesen
értékelni dolgokat, pontosítani fogal-
makat. Mi megpróbáltuk tisztán és éle-
sen megfogalmazni a bennünket érdeklő
kérdéseket, melyek egy-egy darabból
következtek, hogy segítsük a nézők
tudatosabb és pontosabb kérdésfeltevé-
seit. Persze, a színház csak valaminek a
tükrözése, valami általánosabbnak a le-
csapódása. A színház hasonul életünk



egyéb vonatkozásaihoz - ennyiben tehát
nem önálló. Ez igaz a mi színházunkra is,
hiszen a megújulás lehetősége és
kényszere hozzátartozik az élethez - hadd
ne soroljam erre a végeláthatatlan törté-
nelmi és művészeti példákat. Ezt a meg-
újulási igényt sokan ellenzékiségnek ne-
vezik. Mondjuk inkább azt: az átlagtól
eltérő. És azt már alapfokon megtanultuk,
hogy az átlagos soha nem azonos a
tipikussal, azaz azzal, ami a hol-napot
hozza, hordozza, ami a jövőt ígéri és
készíti elő. Hát ez tudatosult a mi
munkánkban, színházunk valamennyi tag-
jában. Innen az összetartozásunk.

Végül is én ezért jöttem át Magyaror-
szágra. Romániában színésznek lenni sem
jelent alapvetően mást. De van egy
nagyon fontos különbség. A kaposvári -
de ugyanígy mondhatnám: a szolnoki, a
kecskeméti - színház tagjai, köztük én is,
úgy éreztük, hogy fontos dolgot csinálunk.
Hogy az, amit úgy mondtam: becsületesen
dolgozunk, az majdhogynem
kézzelfoghatóan hasznos. Nemcsak a

szakmai viták, a megbolydulás okán -
hanem azért, mert ma már nagyon ritkán
játszunk félház előtt. Elértük, hogy egyre
több hívünk van a városban is. Két
nemzedék is felnőtt már úgy, hogy
színház iránt fogékony, érzékeny közön-
ség lett belőle. Odahaza ezt nem tapasz-
taltam, nem tapasztalhattam.

- Talán éppen ezért válhatott egyfajta za-
rándokhellyé a kaposvári színház, sokszor úgy
éreztem, hogy a nézőközönség valamenynyi
tagiát ismerem.

- Igen, ezzel a kérdéssel mi is szem-
bekerültünk - vegyes érzelmekkel. Na-
gyon zavarnak azok a zarándokok, akik
számára egy-egy előadás csupán ürügy
valamire, akik a saját céljaiknak megfele-
lően fölhasználni igyekeztek a mi mun-
kánkat és eredményeinket. A többiek
érdeklődése viszont határozottan jólesik.
Igazolást találunk az elképzeléseinkre az ő
jelenlétükből. Arra a munkára, ami szünet
nélkül folyik.

Mi ott össze vagyunk zárva, de ez
munkára kihegyezett összezártság. Nem

statikus helyzet, hanem változó állapot.
Inkább hasznára van a sokarcú tevé-
kenységnek. Mi tagadás, jó, ha egyszer-
egyszer kirándulunk eközben - ilyenek a
film vagy televíziós lehetőségek -, de ez
inkább csak fűszer az ételhez, ami ott-hon
fő. A munka során mindig történik valami
izgalmas. Például próbálunk és játszunk.
Az igény mindig az, hogy valami
rendkívülit hozzunk létre. Ez termé-
szetesen nem mindig sikerül: de egy ilyen
produkció is lehet egy-egy ember számára
valamilyen szempontból rendkívüli - ezt a
többiek érzékelik, s felvillanyozza őket.

Ennek az izgalmas bezártságnak az ol-
dásaként is jó néha látni a zarándokla-
tokat. Hogy a Marat előadásaikor meg
kellett nyitnunk azt az emeleti erkélyt,
melyet különben nem használunk - ez a
színház valamennyi tagjának felejthetetlen
élménye.

-Nyilván ebből a munkából eredeztethető,
hogy az 1978-as kis elrajzás és színházi föld-
mozgás alapjaiban nem rendítette meg a ka-
posvári műhelyt és szellemiségét. De ezt csak
így utólag lehet ilyen tárgyilagosan megállapí-
tani. Akkor a szép számú ellendrukker mellett
sokan voltak azok is, akik féltették a kiharcolt,
megszerzett eredményeket.

- Erős lelki megrázkódtatás volt az a
változás. De nem terjedt át a színházi
működésre. Két-háromszoros energiát
kellett befektetnünk -- ez volt és maradt az
életünk. Évadonként egy-két kiemelkedő
produkció létrejött. Ha ez nem is a régebbi
szám, amikor négy-öt ilyen is akadt egy
szezonban, de azért jelezte, hogy nem
törtünk meg, nem adtuk fel, dolgozunk
tovább a magunk színvonalán. Nem
kezdtünk fejvesztve nevekkel erősíteni, a
hiányzókat látványosan pótol-ni. Bíztunk
abban, hogy pontosabb és energikusabb
munkával előadásaink szín-vonala nem
sínyli meg a változást. Nehéz korszak
volt: ember- és színészformáló. De
tehetséges embereknek sokat jelenthet az
idő, az ilyen nehéz idő. Tőlünk egy ideig
inkább elmentek, mint jöttek. Amit nem
tudtunk színészi erőben fel-mutatni, azt
próbáltuk átgondoltsággal, helyenként
nagyobb kockázatvállalással pótolni. Így
jöhettek létre olyan előadások, mint az
Esküvő vagy a Don Juan.

Használhatnám erre a munkára az el-
koptatott kifejezést: csapatmunka. De
valóban erről van szó, és nemcsak szavak-
ban. Sokan hiszik, hogy csak kifelé, véde-
kezésként, tehát látszólag tartunk mi ösz-
sze. Am kétségtelen, sokáig nem lehetne
eltitkolni, ha ez így lenne, ha belül nem
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lennénk ténylegesen „csapat". Ez a szel-
lem képes az egyéni indulatok fölé is nő-
ni. Még a hiúságot is le tudja szerelni a
darabválasztás okozta állandó szellemi
izgalom, így az is kíváncsi lesz, aki egy
adott produkcióban éppen nem játszik.
Akkor is érdekli: merre tartunk, hová
megyünk. Mi nagyon élénken figyeljük
egymás produkcióit. Ha ezt elmulaszta-
nánk, úgy éreznénk, hogy valami fon-
tosból maradtunk ki. Nálunk megfog-
hatóbb érzés és tény, mint másutt, hogy ha
jó egy előadás, akkor az nekem személy
szerint is jobb.

Ez a színház a színészeiben is gondol-
kodik. Ezért vannak néha első látásra
vakmerő darabválasztások, szereposztá-
sok. Nem mindig hoznak sikert, a szín-ház
mégsem mondhat, nem is mond le róluk.
Talán soha nem játszhattam volna el Ill.
Richárdot, ha előtte nem játszom Az eltört
korsóban. Ez utóbbi nél-kül talán műsorra
sem tűzik Shakespeare remekét. A. mi
színházunk rendezői pontosan tudják,
hogy nem ér túl sokat egy koncepció, ha
nincs hozzá megfelelő színész.

-- Ezek szerint a kaposvári színházat nem
érinti a másik divatos színházi vita, mely a
színészt és a rendezőt akarja szem-beállítani,
eldöntendő, hogy melyikük a fontosabb ?

- A magyar színházi életben több a jó
színész, mint a jó rendező. Amikor a jó
színész találkozik egy igazán jó ren-
dezővel, akkor - milyen érdekes -- soha,
egyetlen pillanatra sem merül föl, hogy ki
van előbb, melyikük a fontosabb.
Mondjuk Gellért Endrével kapcsolatosan
például még sohasem hallottam, hogy
felmerült volna ez a kérdés.

Ha mégis szembekerülünk ezzel a
problémával, annak az lehet a legfőbb oka,
hogy a jó színészek elvesztették hitüket a
rendezőkben általában. De az igazán jó
rendezővel az igazán jó színészek mindig
kijöttek. Egy döntő dolog mindig
elválasztja a színészt a rendezőtől: a
közönséggel a színész szembesül. Sok
színész mélységesen csalódott már az
ilyen szembesülésekkor: hitt a rendezőben,
az előadásban - aztán kiderült, hogy rossz
az előadás. Ezt egyszer-két-szer meg lehet
emészteni, de sokáig nem lehet elviselni.
Ideális állapotban fölös-leges a rangsor az
író, a rendező meg a színész között, hiszen
a dolog úgyis csak együtt működik. A
három komponens ereje akkor nem adódik
össze, ha színház helyett hatalmi viták
folynak egy előadás létrehozásakor.
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Természetes, hogy én elsősorban a
zínészt féltem - de nemcsak a rossz
endezőtől, hanem önmagától is. Van a
olgoknak egy potenciális nehézkedése:
z a színészek esetében úgy nyilvánul
eg, hogy önmaguk elé emelnek gátat.
z pedig semmivel sem menthető. A
zínész hosszú távon felelős azért, hogy
ól játsszon -- és ehhez mindig érzékeny-
ek és önmagához őszintének kell ma-
adnia.
Színházi életünk folytonosan forrong és
áltozik. Aki a meglevő tartalmakat
karja konzerválni, bármilyen magas fo-
on teszi, végül is megkerül valamit:
agát a változást. És itt a színész felelős-

égéről van szó.
Bár hosszú távon a rendezőé a felelős-

ég. Csak nálunk nem volt jókor és elég
luktuáció a színházban ilyenkor jönnek
ztán a hamis elméletek. Azért nincs
éldául igazi szakmai továbbfejlődés
zínészi vonalon, mert a jelenlegi
zínházi helyzetben nem erről van szó.

ás dolgokkal van elfoglalva a színház.
i merné például fölvetni a színházi fe-
yelem és önfegyelem kérdését, ami
ondjuk Strehlernél olyan meghatározó ?
lyan jól elvitatkozgatunk álkérdések-
ől, hogy a végén elhisszük, azok a va-
ódiak. Miközben a mai magyar színház
ondolatrendszerében nincsenek olyan
alódi feltételek és követelmények, ame-
yekhez alkalmazkodni kellene, teszem
zt, a színészi továbbfejlődés érdekében.
itáink vannak - miközben kimaradt az

bszurd dráma és színház világa, Brecht-
el sem küzdöttünk meg igazán. Aztán
zon csodálkozunk, hogy a színészek
em tudnak énekelni, mozogni, hiányos a
echnikai felkészültségük. A mai magyar
zínész bőven tud annyit, amennyit a
azai színjátszás programja megkövetel
őle. A színész technikai fejlődése
gyanis mindig a színház gondolati
öltetétől függ.

A Nemzeti Színház Székely Gábor és
Zsámbéki Gábor vezetésétel ezen a helyzeten
próbált változtatni.

- Zsámbékiék az imént vázolt kissé
lapos szellemi programot próbálják meg-
haladni. De nem a formai újítások jegyé-
ben. Mert ha csak az lenne, azzal el lehet-
ne vitatkozgatni, semmi nagy baj nem
történne. De alapvetőbb dolgot csinálnak.
Egy új szellemi programot kívánnak a
színházban megvalósítani. Ez pedig szel-
lemileg fölkészültebb, izgatottabb, a vi-
lágra érzékenyebb színészeket kíván --és
ehhez képest a színészi játékban valóban
korszerűbb megoldásokat. Ezt a munkát
azonban sokan nem tudják vagy nem
merik fölvállalni.

- Bár eddig is olyan kérdésekről beszélget-
tünk, melyek alapvetően érintik az Ön sorsát
és helyzetét - térjünk vissza mégis a szemé-
lyesebb ügyekre. Elsősorban a III. Richárdra,
mely egy színész életében mindenképp alap-
vető jelentőségű.

- Nagyon vegyesek a gondolataim és az
érzéseim 'ezt a produkciót illetően. Fontos
volt, szerettem - de a megoldatlanságai
mély nyomokat hagytak ben-nem. Úgy
érzem, ez az előadás a nagyszabású és
korszerű koncepció ellenére sem sikerült
úgy, ahogy szerettük volna. Azt hiszem,
hogy hiba volt a színház jelentős erőit
mellőzni a szereposztásból. Nagyon sok
szerepet megoldatlan állapotban talált a
bemutató. Es a harmadik ok: egy ilyen
produkcióra még a tőkés színházak is
több próbaidőt szántak-szánnak, mint a
mi négy és fél hetünk. Hibának tartom azt
is, hogy nem rövidítettünk a szövegen.
Nem a koncepció, hanem a nehézségek
miatt kellett volna csökkentenünk az
előadás időtartamát.

Ezek miatt a hiányosságok miatt az
előadások alatt az volt a benyomásom,
hogy a produkció igazi célja nem volt
eléggé átütő. A közönség néha kicsit bele
is unt, elvesztette a fonalat. A mi elő-
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adásunk arról szólt, hogy különböző em-
berek különböző módon próbálják ön-
magukat megvalósítani - persze egy ha-
talmi helyzeten belül -, s ezeket a törek-
véseket egy teljesen szürke hatalmi gé-
pezet egyszerűen letöri. Vége a színes
emberek korszakának. Hiszen ez történik
Annával, Erzsébettel, Hastingsszel
csakúgy, mint Richárddal. A mindig je-
lenlévő írnokok olyan dimenziót adtak az
előadásnak, aminek a hídverés volt a célja
a mai kor és az előadás között. Azt az
erőteret akartuk megteremteni, amely-ben
az agyunkban, az emlékezetünkben
lejátszódó történelem a magunk rossz
emlékeivel, a kisszerűségünkkel, túlélő
ügyeskedéseinkkel szembesül. Nincs
rossz lelkiismeretünk: ezt sugallta az elő-
adás rossz lelkiismeretünknek.

A kritikák megemlítették, hogy Richárd
ebben a forgatagban eljelentéktelenedik.
En magam úgy érzem, hogy amiben
Richárd túlnő a többieken, azzal nincs mit
dicsekednie. Azt hiszem, a klasszikus
richárdi vérszomj ma már
anakronisztikus. Ma már finomabb
eszközökkel tudjuk egymás nyakára tenni
a kést: és ebben nagymester a darab többi
szereplője is.

- Még egy sikerült előadásban is nehéz ezt a
nézőt önmagával szembesítő koncepciót el-
fogadtatni a nézőkkel.

- Igen, mert a közönség túlélése érde-
kében állandóan védekezik. Ezt szokták
úgy fogalmazni, hogy a közönség a köny-
nyűre vágyik, és csak egy kis szellemi ir-
ritációt hajlandó elviselni, azt már nem,
hogy az élettel, az életükkel szembesítsék
őket.

Nem hiszem, hogy a közönség nem

szereti az önmagával, a problémákkal va-
ló szembenézést. Igenis, minden ember
szereti és megérzi, ha róla beszélünk. Ez
nemcsak abból látszik, hogy ezt a fajta
színházat mi meg tudtuk honosítani Ka-
posvárott, hogy a látogatottságunk egy-re
nő. De abból is, hogy a lanyha, közömbös
előadások látogatottsága egyáltalán nem
emelkedik.

Jelen pillanatban - úgy érzem - maga az
irodalom, a dráma sokkal kevésbé ér-
zékeny, mint a közönség, mint az időn-
ként-helyenként merész hajlamokat is
mutató színházi élet. A nagyobb korlátok
okozhatják ezt: a színház végül is
egyszeribb, tünékenyebb, ettől kevésbé
megfogható. Paradox helyzet, de ez is
létező kérdése mai színházi életünknek.

Természetesen ezt a problémát is hig-
gadtan és ökonomikusan kell kezelni,
mint az összes többi valódi kérdést. Ez
nagyon nehéz, de nekem valahogy haj-
lamom van erre. Színészként is az egyik
erényem és hibám a higgadtságom, az
ökonómiám. Ezt már főiskolás koromban
észrevette, dicsérte és bírálta tanárom,
Kovács György. Például a Richárd
esetében valószínűleg hátrány volt ez a
fajta attitűd, mert nem törekedtem min-
denáron arra, hogy rólam szóljon a dolog.
Én másképp játszom, ha tudom, mekkora
lesz a partnereim köre, s ehhez képest
mekkora lehet az enyém. Ettől lesz az
előadás az, ami, s nem valami más -
mondjuk önmutogatás. Nem hághattam át
ezt a tulajdonságomat már csak azért
sem, mert a mi Richárdunk éppen arról
szólt, hogy mindenkinek megvan a
megfelelő köre, amelyben mozoghat és
cselekedhet. Néha a kevés visszhang ha

tására megpróbáltam túllépni a magam
körét: ettől talán izgalmasabb, súlyosabb
lett az alakításom, de nem hiszem, hogy
jobb.

- Így is elég sok bíráló szót kapott az elő-
adás, például Zappe László tollából egy késői
utánlövéssel ideológiai szempontokból. Es ez
fölveti azt a kérdést: nem azért jöhetnek mégis
létre ezek a rákérdező, gondolkodtató, felnőtt
kaposvári előadások, mert egyfajta szelepként,
egzotikumként működnek ?

- Hamar túljutottunk mi ezen a félelmen.
Mert dolgoztunk. Mert abban bízom
magam is, hogy a színház sokkal
erőteljesebb annál, mintsem szabadjára
lehetne engedni, egzotikumként lehetne
kezelni. A színház mindig élő emberek-kel
van kapcsolatban, ha nem is nagy tö-
megekkel - ebben az értelemben a ka-
posvári színházat nem fenyegeti semmi
ilyen fölmutatandó egzotikumveszély.
Most már ráadásul nem lesz egyedül, Bu-
dapesten is megalakult a megfelelője, az
átszervezések után. A szelepkérdést a régi
fölállással is meg lehetett volna oldani. De
él egy kultúrpolitikai meggondolás, mely a
színházkultúrát mozgásban akarja tartani,
korszerűbbé akarja tenni. Ez az
elhatározott kultúrpolitikai igény segíti a
munkánkat.

- Ezt az állandó mozgást biztosította
Kaposvár is - mégis érteni vélem, miért szer-
ződött most a Katona József Színházba.

- Elsősorban gyakorlati okai vannak
ennek a szerződésnek. Nem untam meg
Kaposvárt, nem is akarok, nem is tudok
elszakadni tőle. Magamnak tartoztam
azzal a beismeréssel, hogy az eltelt hét
évad egy komoly veszélyt rejtegetett a
számomra: hogy tudniillik én leszek annak
a színháznak a nagy öregje. Nem kor
szerint ugyan, de veterán. Ez nagyon
kellemes és nagyon csábító állapot is le-
hetne, de én tudom, hogy menekülni kell
előle. Meg aztán annyira ismerek min-
denkit, és engem is annyira ismernek már,
hogy nem akarok semmiféle bű-
vészmutatványhoz folyamodni valami-féle
megújulás reményében.

Es ami a legfontosabb. A Katona József
Színház nem jelent semmilyen világ-nézeti
vagy szellemi zökkenőt a pályámon - és
mindig ezt tartottam meghatározónak. A
leendő kollégáimat ismerem és becsülöm.
Nem ismeretlen helyre megyek.

Olyanfajta izgalmát érzem máris az
átszerződésnek, ami egyik éltető eleme
ennek a pályának. Magamnak tartozom
annyival, hogy ezt az izgalmat nem enge-
dem elmenni magam mellett.
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