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Ne haragudj a késésért, de az egyik táncos
i-ficamította a bokáját, és próbálnom kellett
zzal, aki beugrik helyette.
 Mi történt volna, ha most nem vagy itt?
 Mindig itt vagyok. Véletlenül úgy hozta a

ors, hogy amikor a West Side Story megy, akkor
zabad estém van. Természetesen itt van az as-
zisztens és az a koreográfus is, aki az akrobati-
us elemeket beállította, tehát...
- ... tehát ez a beugrás nélküled is megoldó-

ott volna.
- Hát persze.
 Most végigbeszéljük a West Side Storyt.
it csinálsz olyankor, amikor nem készül veled

nterjú az előadás alatt?
 Nézem az előadást.
 Jegyzetelsz?
 Az asszisztens jegyzetel. Ülünk a földszin

ten, a földön, és én diktálom neki a feljegyezni
valókat.
 Ez azért nem jellemző a magyarországi

színházi gyakorlatban. A rendezők többsége
számára a bemutatóval véget ér a munka.
 Mindössze két előadást rendeztem eddig.

Ha sok rendezésem lenne egyszerre, nyilván
nem tudnék mindenütt ott lenni. Így viszont vé-
gigkísérhetem a Leonce és Léna és a West Side
Story sorsát is.
 Ha ennyire fontosnak tartod a rendező

jelenlétét, akkor feltételezem, hogy színészként
is igényelnéd ezt a külső kontrollt. Márpedig
való-színű, hogy például Valló Péter, akinek
talán a legtöbb rendezése megy Budapesten,
nem tud-ja nyomon követni Rosalinda sorsát az
Ahogy tetszikben.

- Valóban sok darabja megy egy-egy estén,

és ilyenkor szegény nem lehet ott mindenütt a
nézőtéren. Pedig ez néha jó lenne, mert az elhalt
részeket életre tudná kelteni, az időnként beálló
holtpontokról elindíthatná az embert. Én leg-
alábbis nagyon szeretném ezt. Valamelyik nap
Rudolf Péter újra megnézte a Dühöngő ifjúságot,
és volt utána néhány olyan megjegyzése, amitől
megint összeszedettebb lett a produkció. Tudod,
menetközben óhatatlanul változik az előadás, és
éli a maga életét. Kontrollált szabadságra van
szükség. Néha persze éppen az a jó, ha nincs ott
a rendező, mert különben annyira meg akarok
felelni, hogy nem tudok, nem merek lazítani,
márpedig ez is szükséges ahhoz, hogy ott és ak-
kor szülessen meg minden, akár új megoldások
is.

 Ezek az új ötletek új próbákat is
hozhatnak magukkal?

- A Leonce és Lénánál ez is előfordul. A kül-
földi vendégszereplések ismeretlen helyzeteket
teremtettek. Új színpadtérben mások a járások,
másként kell beszélni, ha pedig beáll egy új kollé-
ga, akkor sok dolog megváltozik. Folyamatosan
átalakult-átalakul - vagyis él - a produkció, mi-
közben a konkrét szerkezet nem változik. Ez a
West Side Storyra is vonatkozik, de az azért szi-
gorúbban kötődik egy rögzített koreográfiához.

 A West Side Storynál maradva: beszélge-
tésünket végigkíséri az ügyelő hangja, aki annak
rendje és módja szerint levezényli az előadást.
Mennyire tudod függetleníteni magadat attól a
ténytől, hogy egy-két fallal odébb a rendezése-
det játsszák? Azért kérdezem ezt, mert nehezen
tudnám elképzelni, hogy ezt a belőled most is
áradó vibráló feszültséget egy még szinte el sem
kezdett beszélgetés váltja ki.

- Kicsit ott jár az agyam a színpadon. Ilyen-
kor felfokozott állapotban vagyok. Ma például azt
kellett eldönteni, megtarthatjuk-e egyáltalán az
előadást. Három ember is beteg lett, helyettesí-
teni kell őket. Ám a „helyettesítéssel" eljuthatunk
egy olyan szintre, amikor inkább azt kell monda-
ni, hogy az előadás elmarad. Csakhogy gondolj
bele: ebben az esetben haza kellene küldeni
ezerháromszáz embert. De ez a felfokozott álla-
potom valójában független a mai konkrét hely-
zettől. Én egyszerűen hat óra körül kezdek „to-
pon lenni", és hattól hajnali kettőig vagyok igazán
munkaképes. Velem nagyon nehéz lett volna
egy délelőtti beszélgetést összehozni.
 Mi van akkor, amikor este ,topon vagy", de

nem játszol, és rendezésed sem megy?
 Ez nálam már pavlovi reflex: ilyenkor va-

gyok a legalkalmasabb a munkára - vonatkozik
ez akár a színészetre, akár a mosogatásra. Szó-
val nem unatkozom. A reggel, a délelőtt viszont
számomra halott időszak.
 Csakhogy a próbák - főleg Budapesten -

általában délelőtt vannak.

BÉRCZES LÁSZLÓ

APROPÓ TÍZ ÉV
BESZÉLGETÉS ESZENYI ENIKŐVEL

Vígszínház büféjében üldögélek, Eszenyi Enikőre várok. Már elkezdődött a West Side Story,
ikő elnézést kérve beszól, még várnom kell. Aztán minden elrendeződik, Enikő megérkezik,

lmegyünk egy irodába. Ő kezdi - és majd ő végzi - a beszélgetést
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 Ez sajnos így van. Legutóbb, a Liliom
esetében például összesen két esti próbát
tudtunk összehozni. Nekem nagyon nehezen
indulnak a reggeli próbáim. Tizenkettőkor
kezdek felébred-ni, magamhoz térni. A vidéki
színházaknak ennyi előnyük van: sok az esti
próba.

 Népszerű színésznő vagy, a szakma is el-
ismer, mindenféle díjakat kapsz, a kollégáidtól is
megkaptad a Vígszínház „házi" díjait, filmfősze-
repeket játszol, a West Side Story-rendezésed
egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a Leonce és
Léna nem a véletlen műve volt... Karinthy egyik
írása jut eszembe, amiben a kisgyerek felmegy a
domb tetejére, és onnan kétségbeesve kiabál le-f
elé : „Mama, én most fenn vagyok?" Nem félsz ott
fenn, a csúcson? Most bizonyára jön majd a
harmadik rendezésed, és mindenki elvárja, hogy
az is sikeres legyen.

 Nem félek, mert nem érzem, hogy fenn
vagyok. Harmadik rendezés pedig nem biztos,
hogy jön, illetve nem biztos, hogy akarom, hogy
jöjjön. Szóval nem vagyok a topon. Mit gondolsz,
mennyit játszom én a Vígszínházban egy
hónapban?

- ...Mondjuk, huszonkettőt.

 Hetet. A Pesti Színházat is számítva hét
estén vagyok színpadon egy teljes hónapban.
És közben azt mondogatják, hogy „a
Vígszínházat viszed a hátadon", „te vagy a
Vígszínház nem tudom micsodája" stb. Azért
hangsúlyozom ezt, mert kialakult rólam egy
hamis kép, egy hiedelem, hogy ez az Eszenyi
baromi sokat dolgozik, állandóan próbál, és
mindent ő játszik. Pedig az idén engem itt, a
Vígszínházban havonta egyszer látott a
közönség - a Fekete Péterben. Ehhez jött most
Julika szerepe a Liliomban.

 Ez a szerep közel állhat hozzád: vidéki
kis-lány Pesten. Végül is igencsak messziről
jöttél, magyarországi viszonylatban talán a
legmesszebbről: Szabolcs-Szatmárból. Ma
délután" interjúra készülve, elkezdtem keresni a
térképen a szülőfaludat, Csengert. Nem
találtam.

 Harminc kilométerre van Mátészalkától, a
román határ mellett. A Szamos folyik el a falu kö-
zelében. Van egy nagyon szép református temp-
lomunk, faszerkezetű kazettás mennyezettel...
Csengerről különben Debrecenbe kerültem, ott
jártam gimnáziumba.

- Melyikbe?

 A Kossuth gyakorlóba.

 Ezek szerint akár találkozhattunk is ott,
esetleg elmentünk egymás mellett a folyosón, hi-
szen én a hetvenes években a Kossuthba jártam
gyakorolni mint „kistanár".

 Nem szerettem azt a gimnáziumot. Elit is-
kola volt, csak azokat vették emberszámba, akik
„komoly" egyetemre készültek: orvosira, jogra,

közgázra. Én gyerekkoromtól színésznő akar-
tam lenni, de ez ott senkit nem érdekelt. Meg is
lepődtek aztán, amikor felvettek a főiskolára. An-
nyit tudtak rólam, hogy ez az a lány, aki a szava-
lóversenyen utolsó lett. Verset mondani, sajnos,
sose tudtam.

 A főiskola azt jelentette, hogy a vidéki kis-
lány Pestre került.

 És nem tudta például, mi az, hogy
francia-saláta. Szóval egy darabig kicsit
idegenül mozogtam itt, de annak idején a
faluban is kilógtam a sorból. Mondják, a
nagyapámra ütöttem. Én őt nem ismerhettem,
mert '57-ben meghalt egy vo-
natszerencsétlenségnél. Matematika-fizika sza-
kos tanár volt, valamint kántortanító, de jogot is
végzett... A parasztbácsikkal letétette a pipát, és
a kórusban énekeltette őket, ő maga nagyon
szépen hegedült és szavalt is. Előadásokat is
rendezett - előadták például A kőszívű ember
fiait. Magyarnótákat is írt, megvan a rengeteg ok-
levél, amelyeket a rádió nótapályázatain nyert.
Akik ismerték őt, azt mondják, a színpadon
ugyanolyanok a gesztusaim, mint amilyeneket
tőle láttak.

 Úgy gondolod tehát, hogy innen eredez-
tethető, ezzel az örökséggel magyarázható a pá-
lyád alakulása.

 Talán igen. Erre voltam fogékony. Otthon

persze olyasmikről is sok szó esett, hogy mond-
juk, hányszor kell megforgatni a földet, mit kell
vetni az egyik évben és mit a másikban, hogyan
kell metszeni... De erre az öcsém figyelt, ő erre
volt fogékony. Én állandóan álmodoztam, és
imádtam, ha feljöttünk az Operába, és nem lóg-
tam meg az előadásról, mint annak idején apám,
akit nagyapám vitt el az Operába.
 Ezek az élmények sok mindent megma-

gyaráznak, de vajon választ adnak-e arra a kér-
désre, honnan vannak ismeretei a csengeri kis-
lánynak, mondjuk, egy Brazilka nevű dél-ameri-
kai dizőzről (Pantalebn és a hölgyvendégek)
vagy a Molnár Ferenc által megírt fővárosi szí-
nésznőről (Játék a kastélyban)?

- Az utóbbit nemigen tudtam megcsinálni.
Túlságosan „vékony" voltam hozzá. Ezerszer
meghallgattam a Ruttkai Évával készült rádiófel-
vételt. Nem tudom megfejteni a titkát, de ő valami
olyasmit csinál közben, amit én nem tudok.
 De jó néhány sikeresen megoldott szerep

azt igazolja, hogy a kérdésem jogos.
 Jogos, de megválaszolhatatlan. Nem lehet

mindent megélni. Egy gyilkossági jelenet elját-
szásához nem kell gyilkossá válnod. Viszont el-
képzelheted, hogy az vagy.
 A színész jobban el tudja ezt képzelni, mint

a néző?
 Valószínűleg igen. Nincs ennek köze a va-

lóságosan megélt élményekhez. Egy valódi gyil-
kos - ha nem színész - nem biztos, hogy el tud-
ná játszani a gyilkos szerepét. Eszembe jut az
egyik kritika, amit a Liliom kapcsán írt valaki ró-
lam: „Nem Eszenyinek való ez a szerep". Én pe-
dig világéletemben ilyen szerepeket szerettem
volna játszani, mint ez a Julika. Ehhez hasonlót
csak a pályám elején kaptam Szép Ernő Májusá-
ban. A főiskolán iszonyú tájszólásom volt. Alig
bírták kiverni belőlem, tulajdonképpen még most
is érződik egy picit. Ez a tájszólás a Liliomban
visszajött. Horvai Pisla bácsi mondta, milyen jól
felhasználom ezt a szerepben. De azaz igazság,
hogy ez nem ennyire tudatos. Visszajött a tájszó-
lásom, visszajöttek gesztusok, mozdulatok, na-
gyon régi érzések. Az, ahogyan a nagymamám
tartotta a karját, vagy az, amikor Vámosoroszi-
ban voltunk, ahol haldoklott az egyik nagybá-
csim. A haldoklót megkérdezték: „Szombaton
lenne a Kati esküvője. ki tetszik bírni addig?"
„Ki-bírom" -- mondta ő. És a rokonaim, ezek az
egészséges emberek teljes természetességgel
forgolódtak ott a haldokló körül. Ezeket a helyze-
teket csak a városi ember nagyítja fel. Sok ilyen
emlék jött elő a múltból a Liliom próbái közben.
 Ezek után mire gondolsz, ha azt olvasod,

hogy nem neked való ez a szerep?
 Hogy mennyire nem tudnak az emberről

semmit! Bejöttem egyszer a színpadra mint Bra-
zilka vagy a Fekvőtámaszban mint csacsogó kis
liba, és lassan kialakult egy kép Eszenyiről, aki
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egy picit olyan kurvás nőci, aki dobálja magát
s csinos és helyes..." De hát nem én
atározom meg, mit játszom. A
oldusoperában be kellett jönni fél kilenckor és
l kellett énekelni, hogy „Maxi, Maxi, Maxi" - és
n megtaláltam ebben az örömömet. Ahogyan
römömet leltem abban is, hogy Gálffi Laci
tolsó tekercse mellett meg-csinálhattam a
ondd, Joe-t.
 A Liliomban előjött „szerencsére" a főisko-

án nagy nehezen leküzdött tájszólásod. Ha ez
em tudatos...
- ...azt mondanám, nem csak tudatos...
- ...akkor hogy van az, hogy egyik este be-

épsz a színpadra és tájszólással beszélsz, míg
ásik este Rosalindaként ez nem fordulhat elő?
színészet lényegéről van szó, arról hogyan lesz

setünkben Eszenyi Enikőből egyszer Julika,
ásszor Rosalinda?
 Értem én, mit szeretnél, de erről nem

udok beszélni. Csinálom, megtörténik. Éppen
zért felesleges misztifikálni ezt a kérdést.
mikor az esti előadásra készülök, akkor sem
zent rítusról, hanem ösztönösen kialakított
enetrendről van szó: korán bemegyek a

zínházba, mégis állandóan késésben vagyok.
a reggel nyolckor mennék be, akkor is engem
ürgetne este hétkor az ügyelő, mert még mindig
em lennék készen. Az utolsó pillanatig húzom
z időt, mindig úgy érzem, még nem vagyok
léggé fölkészülve, és már huszadszor
ondják be, hogy „gyere le" - én meg akkor
ég javában festem magamat. Összevissza

sacsogok, hülyeségeket beszé

lyítettem a hangomat, és nem volt olyan mély-
ség, ahova ne tudtam volna lemenni, és zeng-
tem, szavaltam, közben pedig azt éreztem, hogy
hiába sírtam ki a szememet, hatástalan az
egész. Kijöttem a színpadról, még ömlöttek a
könnyeim, de tudtam, hogy valamin elakadok, és
nem megy át a nézőtérre semmi.

 Ezek szerint a hatással voltál elégedetlen.
- Nem a hatással, hanem azzal, hogy vala-mit

egyszerűen nem vagyok képes átadni. Meg-
éltem mindent, de valamit rosszul csináltam.

- A megélt helyzet és a belőle fakasztott kön-
nyek még nem igazolják az alakítást?

 Nem. Mert csak túráztattam az érzelmei-
met, és hamisan éltem meg a helyzeteket. De
hogy mit rontottam el, azt most sem tudom.

- A jó színész sokszor „csak" érzi, mit sikerült
és mit nem sikerült megoldania. Teszi a dolgát,
nem magyarázza azt. A rendező azonban mindig
kívül (is) van, rálát arra, amit csinál. Te
rendezés közben teljesen megváltozol, és - le-
gyen bármily félreérthető is a szó - nem tudok
másként fogalmazni: olyankor egy férfit látok
magam előtt.
 Ebben biztosan van valami igazság. Mol-

nár Gál Péter különben azt írta a West Side Story-
ról, hogy ez „férfias rendezés". De én inkább azt
mondanám, hogy „nemtelen" állapot ez, mert a
színésznőhöz is, a színészhez is közel kell kerül-
ni, és ehhez férfiasságot, nőiességet is fel kell
mutatni magamból. Amikor rendeztem, nyolckor
keltem, és az egész életritmusom átalakult. Délelőtt
is, délután is próbáltam, estére teljesen kifárad-
tam. Még csak most kezdem kitapogatni, mit is
jelent a rendezés. Jelent például egy csomó
konfliktust. Ezért bizonytalanodtam el, szabad-e
belevágnom egy újabb munkába. Én, a színész-
nő tudom, mit jelent bejönni délután egy beugró-
próbára, amikor este játszanom kell. Meg tudok
tőle örülni, mert négytől hétig annyira kifáradok,
hogy mire jön a lényeg, amiért van ez az egész,
akkorra már nem vagyok teljes értékű. Hogy játs-
szam el így, fáradtan Rosalindát az Ahogy tet-
szikben, ami pedig olyan kihívás a színésznő
számára, mint a férfiszínész számára a Hamlet?!
Csakhogy megette a fene a dolgot, ha én, a
rendező azon morfondírozom, behívhatok-e va-
lakit délutánra.
 Rosalindát említetted: a szerep egyik kul-

csa az a „nemtelen" állapot, amelyről az imént
beszéltél. De miközben rendezőként láthatom
Eszenyit, a „férfit", az ardennes-i erdőben bo-
lyongó, férfiruhába bújt Rosalinda egy pillanatra
sem kelt ilyen illúziót.
 Ebben sajnos abszolút igazad van. Ennek

oka szerintem a jelmez. Az első pillanatban jó öt-
letnek tűnt, hogy keleti ruhába bújjak, aztán kide-
rült, hogy ebben a könnyű selyemben képtelen
vagyok férfiként viselkedni. Engem borzasztóan
meghatároz a ruha. Esetleg azért játszom

lek, vagy ülök az asztalnál bambán, esetleg olva-
sok valamit, és nem veszem észre, hogy elsza-
ladt az idő. Valószínűleg muszáj stresszben tar-
tani magamat, hogy hét órakor pánikba essek.
Amikor aztán hét órakor azt mondom, „gyerekek,
én most hajat mosok", akkor mindenki frászt kap
- de még sohasem késtem le jelenetet. Ha vé-
letlenül tíz perccel előbb vagyok készen, és ülök
kifestve, felöltözve, akkor megijedek, „Jézusmá-
ria, ma ez nem fog sikerülni! Miért vagyok én már
készen? Nekem arra van szükségem, hogy to-
pon legyek, amikor belépek a színpadra.

 Így „készülsz" tehát az aznapi
fellépésre. De hogyan készülsz egy szerepre?
Azért is kérdezem ezt, mert a napokban
kezembe akadt egy tudósítás arról, hogyan vette
rá Molnár Ferenc a színészeket arra, hogy a
Liliom ősbemutatója előtt kimenjenek egyszer a
Ligetbe. Aztán minden újság szenzációként
tálalta, hogy a híres-neves Varsányi Irén és
Hegedüs Gyula méltóztatott kifáradni a
Városligetbe, hogy tanulmányozza a Julikákat
meg a Závoczki Endréket.

- Ilyen „tanulmányokat" én nem folytatok.
 Mondhatod persze, hogy Julikát

otthonról hozod. De honnan hoztad például a Ill.
Richárd Lady Annáját?

 Bizony, nem hoztam sehonnan. Megint
rá-hibáztál, ezt sem tudtam megcsinálni.
Nagyon örültem, hogy végre kaptam egy ilyen
szerepet, amit aztán úgy akartam eljátszani,
ahogy azt Móricka elképzeli. Be akartam
bizonyítani, hogy én is meg tudok oldani egy
klasszikus feladatot. Mé-
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rosszul egy szerepet, mert rossza cipőm, rossz a
blúzom. Rosalindaként köztes állapotban va-
gyok. Az a ruha, ami kiemeli egy izmos fekete fér-
fi alakját, egy vékony, törékeny nőt még tovább
gyengít. Lágy lesz tőle, elfolyik. Ezért aztán csak
illusztrálom azt, amit meg kellene élnem. Tulaj-
donképpen azt szeretném, ha a néző zavarba
jönne, amikor belépek. Elbizonytalanodva meg-
kérdezné a szomszédját, ki is ez a szereplő. Ez
nem sikerül. Nem érzem a súlypontomat, rossz a
cipőm, lefeg a nadrágom, nem vagyok össze-
szedett... hiába próbálom, szétesik az egész.

- Az Ahogy tetsziktől függetlenül, általában is
kijelenthető talán, hogy a legtehetségesebb
színész is beleütközik az adott előadás, az adott
színház korlátaiba. Márpedig te a főiskola elvég-
zése óta egyetlen színház, a Vígszínház tagja
vagy.
 Azaz pontosan tíz éve...
- ...akkor ez jó apropó lesz - igaz, utólagos -

ehhez az interjúhoz. Szóval tíz éve egy helyen
vagy - elégedett vagy ezzel a helyzettel?
 Az ember természetesen soha nem elége-

dett. A Liliom kapcsán például újra beleütköz-
tünk valamibe, ami számomra egyre nyomasz-
tóbb probléma. Van egy egyszerű helyzet, két
ember ül egy padon. Az Asbóth utcai stúdióban
észreveszel minden rezzenést, a Vígszínház ka-
kasülőjéről csak azt látod, hogy valaki félrefordít-
ja a fejét. De a színész tekintetével egy pillanatra
sem találkozol. Nagyszerűen próbálunk a házi-
színpadon, aztán másnap délelőtt lemegyünk a
nagyszínpadra és egyszer csak észrevesszük,
hogy valahogy elveszett minden, ami előző nap
megszületett. Azért veszett el, mert hirtelen han-
gosabban kell beszélni, hogy a szó eljusson az
utolsó sorba is. Csakhogy közben önkéntelenül
színpadra költözik a hazugság. Nálunk rengeteg
zenés darab megy, a nézők szeme-füle rááll erre
a csinnbumm-nem-tudom-mire, jön a zene, pö-
rög-forog a színész - aztán egy finom eszkö-
zökkel működtetett prózai előadásban „megha-
lunk". Mert ma vagy show-t akarsz látni, vagy ott
akarsz lenni testközelben. Ott, a padon mi a kettő
között vergődünk. Azt nem vállalhatjuk, hogy
csak az első nyolc sornak játsszunk, jelzünk hát a
kakasülőre is, de közben azzal áltatjuk magun-
kat, hogy őszinték vagyunk. Ez így lehetetlen. A
Pesti Színház ilyen szempontból szerencsésebb
hely. Úgy gondolom, a Dühöngő ifjúságban meg
tudtunk ütni egy olyan hangot, ami még igaz, de
hat az utolsó sorban is... Igen, tudom, ügyesen
kikerültem a kérdésedet. Az ember természete-
sen nagyon vágyik arra, hogy jöjjenek az életébe
új kollégák, másfajta rendezők, olyanok, akik
nem ismerik annyira, akiknél tiszta lappal indul-
hat. Én végül is szerencsés voltam, mert annak
idején játszhattam a Szikora János-féle Csongor
és Tündében, később pedig Gothár Péterrel dol-

kes előadás volt. El voltam bűvölve, és akkor azt
mondtam: „Jé, milyen furcsán látják ezek a ro-
mánok Csehovot!" Sokszor rácsodálkozom bi-
zonyos külföldi produkciókra, arra például,
menynyire kiteljesedik bennük a
képzőművészet. Engem az ilyen előadások
inspirálnak, mert van bennem bizonyos
formalista hajlam, szeretem, ha a
társművészetek szerepet kapnak a színpadon.
Főiskolás koromban soha nem találkoztam
főiskolás díszlettervezővel vagy jelmeztervező-
vel, el voltunk egymástól zárva.
 Azt gondolom, hogy ez a kapcsolat

később is formális marad, a rendező rendez, a
tervező tervez, de általában hiányzik a közös
műhely-munka, hiányzik a csapat.
 Ezen azért lehet változtatni. Engem

mindig izgatott az, amikor egymást szerető-
tisztelő emberek összeálltak, és mindenki
hozzátette a produkcióhoz azt, amiben a
legjobb. A Leonce és Léna kapcsán véletlenül
találkoztam Erkel Lacival, aki addig plakátokat
csinálta Vígszínháznak. Kiderült, hogy
festőművész és zenész, és kedvenc darabja a
Leonce és Léna. Megkérdeztem, nincs-e kedve
a díszletet megtervezni? Volt kedve. Ez volt
élete első díszlete. A feleségének, Bartha
Andreának pedig kedve volt hozzá jel-mezt
tervezni. Megcsinálta, szerintem jól. És hát én
voltam a rendező. Életemben először. Te, ez
mára taps! Elfeledkeztünk a West Side Storyról,
legalább a tapsra lerohanok. Remélem, minden
rendben volt. Találkozunk a büfében.
 Köszönöm a beszélgetést.
 Meg folytatjuk, nem?

Koncz Zsuzsa portrésorozata

gozhattam. Rendezőként tulajdonképpen Rudolf
Petit is vendégnek tekinthetem.
 Utóbbi rendezte a Dühöngő ifjúságot. Ez

sikeres, működő előadás, én mégis azt érzem,
hogy túl későn született meg. Talán erősebb,
drasztikusabb hatású lett volna, ha évekkel ez-
előtt csináljátok meg.
 De öt vagy tíz évvel ezelőtt nem tudtuk

volna így eljátszani. Éretlenek voltunk, nem
ismertük a mesterséget. „Ártatlanul" kerültünk be
a fő-iskolára, fogalmunk sem volt arról, mi az a
szín-ház. Előzőleg nem jártunk ilyen-olyan
stúdiókba, nem voltunk bejáratosak a
színházakba, szóval nagyon nyersek voltunk.
Kapás Dezső és Horvai István osztályába
jártunk, őket a mai napig bálványozzuk.
Csinálhatnak akármilyen előadást, mi ismerjük
az értékeiket, és büszkék vagyunk arra, hogy ők
voltak a mestereink. Ebből az is következik, hogy
mi sem szeretjük azt, amit ők nem szerettek, és
szinte semmit sem tudunk arról - például
Schillerről -, amit velük nem csináltunk. A
mesterek meghatározzák a tanítványok útját.
Amikor Horvai Pista bácsi elemez egy Csehov-
darabot, és arról beszél, hogyan kell azt megcsi-
nálni, akkor én azt gondolom, hogy ehhez ő ért a
legjobban. Ettől kezdve Csehovról nyilván úgy
gondolkodom, ahogyan ő gondolkodtat engem.
Más hatás pedig nem ért a főiskolán. Tavaly vi-
szont megnéztem Frunza Cseresznyéskertjét a
Nemzetiben, ami nem egy szokványos, nádszé-


