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Ha egy némileg megviselt alakot látunk az évad új
előadásain egyre gyakrabban föltűnni, ha az illető,
mintegy megtízszerezve önmagát, a legkülönfélébb
magyar színházakban itt is, ott is megjelenik, akkor
szinte biztosak lehetünk benne: ő az, aki erre az évadra
magára vállalta az Országos Színházi Találkozón
szereplő előadások kiválasztásának megtisztelő
feladatát. A megviseltség ebben az esetben
természetesen azt jelzi, hogy a befogadási készségnek
a színházban is vannak határai. Immár harmadik
esztendeje van színházi évadnak ilyen „magányos
farkasa". Az elmúlt évadot Petro vics Emil kísérte
végig.

 Milyen önbizalommal vállal ta
el ezt a feladatot?
 Színházi múltam elég hosr

szú időre nyúlik vissza. Negyver
éve írtam az első kísérőzenémet
Azóta sohasem szakadtam el
színháztól. Négy évig voltam a Pe
tőfi Színház zenei vezetője, négy
évig az Operát irányítottam. A ze
neszerzés mellett a színház jelen
tette a legtöbbet számomra. Ere
detileg filosznak készültem, fél évig
Eötvös-kollégista is voltam és
életem során jó néhány cikke írtam
a szakmával kapcsolatban Ez mind
kellett ahhoz, hogy a föl kérést
elvállaljam. Ha például a
képzőművészetben is lenne ha
sonló szemle évről évre, és fölkér
nének, azt nem vállalnám el. Pedig
nagyon szeretem a képzőművé
szetet. Hogy erre a feladatra végi
is miért vállalkoztam? Kaland
vágyból. Nagy volta kísértés, hogy,
szerzek majd tizenhat barátot száz
ellenség ellenében. Ez volta nagy
kaland lehetősége. Az a nagyra
vágyó cél is vonzott, hogy ebbe az
évadban senki se lásson annyi
előadást, mint én. Hogy olya
összbenyomásra tehetek szert,
ami az en titkom maradhat.
Megtudok valamit, amiről aztán sen-kinek nem
beszélek. Nem fogok most sem.

 Akkor mégis mi az, amiről szívesen beszél-
getne velem?

 Például arról, hogy meg vagyok lepve. A
magyar színházról kialakított képem sokkal jobb,
mint amilyenre számítottam. Láttam, persze, sok
borzalmat is, de végül az az érzés uralkodott el
rajtam, hogy rendkívül színes és érdekes a szín-
házi életünk. Ezt a felszínen zajló marakodások
néha elfedik, ennek ellenére a mai magyar szín-
ház képes rá, hogy élményt adjon a közönségé-
nek, és így természetesen nekem is. Már-már
betegesen sokat jártam színházba, pályatársaim

és barátaim olykor ki is nevettek érte. Fárasztó
volt, de jól bírtam. Csak az aggasztott néha, hogy
időnként egy-egy produkciót nem tudok pihent
ésszel és szívvel élvezni, megítélni. De gyakran
olyan is előfordult, hogy az előadás volt az erő-
sebb, és legyőzte a fáradtságomat. Így, utólag
nézve megérte, hogy bírtam erővel, türelemmel
és idegekkel.

- A színházi találkozón szereplő tizenhat

előadás kiválasztásában milyen fontos szem-
pontokat érvényesített?

- Mielőtt hozzáláttam, elkezdtem gondolkodni
azon, vannak-e, legyenek-e különleges
szempontjaim? Részesítsem-e előnyben a ma-
gyar szerzőket vagy a klasszikusokat, avagy az
oly divatos századfordulót. Az is érdekes váloga-
tás lett volna, ha kizárólag szerzőkben gondolko-
dom. Vagy figyeljek csak a rendezésre? Az elő-
adások megvalósításának az érdekességére?
Kapjanak-e előnyt az újító kísérletek, vagy jutal-
mazzam a bevált, klasszikus értelemben vett
színjáték magas minőségét? Vagy emeljem ki a
színészeket? Azokat, akiket a legjobban szere-
tek? Végül úgy döntöttem, hogy azt választom,
ami a legjobban tetszik, ami igazi élményt ad.
Bíztam abban, hogy egyaránt képes vagyok egy

merőben újat kereső vagy éppenséggel egy tra-
dicionális produkciót is elfogadni. Az viszont már
riasztóbb volt, hogy miként lehet kettő-három,
tíz-húsz, kilencven-száz előadást egymással
összehasonlítani. És hogyan maradhat fönn
pontosan tizenhat produkció a rostán, amikor le-
galább huszonöt-harminc tetszik? Ekkor kellett
szűkíteni a kört. Így merültek föl olyan szempon-
tok, amelyek az első pillanatban még nem mű-
ködtek: az újszerűség, a rendezés eredetisége,
a divatos beidegződésektől való megszabadu-

lás, vagy egy olyan társulat elis-
merése, amelyre eddig kevesebb
figyelem jutott stb., stb. A legvégén
aztán olyan praktikus szemponto-
kat is figyelembe vettem, hogy a ti-
zenhat előadás lehetőleg ne mind-
össze négy-öt színházból kerül-
jön ki.

A lista, amelyet végül kiadott a
kezéből, törvényszerűen szubjektív.
Próbált-e ezen túlmenően
valamennyire objektív lenni?

- Nem. Mertem szubjektív len-ni,
hiszen tudom magamról, hogy
semmiben sem vagyok fanatikus.
Objektív csak akkor voltam, ha
megoldatlanságot, szakszerűtlen-
séget, művészi trehányságot ta-
pasztaltam. Egyébként az volt
számomra a fontos, hogy belesze-
retek-e a főhősnőbe, hogy elsiratom-
e a főhőst, elborzadok-e,
megrémülök-e attól a világtól, amit a
színpad életre kelt. Sok évtizedes
tapasztalatom, hogy jó néző vagyok,
ezért az a legbiztosabb, ha az
érzékeimre hagyatkozom. Tizenhat
éves koromban Kállai Ferenccel és
Fényes Alice-szal láttam a Romeo és
Júliát. Hétszer. Nemcsak azért
mentem el hét-szer, mert annyira
szerettem az előadást, hanem azért
is, mert megveszekedetten

reméltem,
hogy Romeo egyszer végre idejében érkezik.
Pedig tudtam, hogy ezt hiába várom. Ezt a fajta
nézői attitűdöt, beleérző képességet, azt hi-szem,
mindmáig meg tudtam őrizni.

 Eszerint elsősorban a színházi minőség ér-
dekelte ?
 Igen. De volt például, ahol a politikai mon-

danivaló. Azért, mert föl tudott lelkesíteni. Ez tör-
tént Iglódi István Bánk bánjában vagy A kauká-
zusi krétakörben. Ezekben az előadásokban
olyan jellegű konfliktusokat sikerült felmutatni,
amelyek napi politikai szempontból is rendkívül
izgalmasak.

- Az évad összes bemutatójára fizikai képte-
lenség eljutni. Hogyan szelektált a megnézen-
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dők között? Az önre váró vádak között ugyanis-
amelyekre kalandvágyától vezérelve felkészült -
nemcsak az szerepelhet, hogy nem válogatta be
ezt vagy azt a produkciót, hanem az is, hogy
meg se nézte.

- Az én esetemben ez a feltételezés aligha
helytálló. Legfőbb igyekezetem az volt, hogy
minden komolyan értékelhető előadást megnéz-
zek. A hagyományos színházhoz való kötődé-
sem korántsem jelenti azt, hogy valamiféle elő-
zetes szelekciót végeztem volna. Zsigereimből,
szívemből és ízlésemből fakadó konzervativiz-
musom sohasem gátolta eredendő kíváncsisá-
gom ama panarancsát, hogy odafigyeljek min-
den újdonságra, hogy élvezzem a szokatlan
megoldásokat, hogy kihüvelyezzem a zavaros
anyagokból is mindazt, amit érdemes. Még olyan
gyerekelőadásokat is megnéztem, amelyeket
aligha terveztem a beválogatandók közé. Tet

szett például a Kukacmatyi; a színészbravúron
vagy tán inkább attrakción túlmenően, a gyere-
kek ragadtak meg leginkább: odaadó figyelmük,
együttjátszásuk, izgalmuk. De még ennél is
meglepőbb volta szokatlan jelrendszerek téved-
hetetlenül biztos megértése és befogadása. Ér-
deklődésemnek megfelelően azonban elsősor-
ban a kőszínházak előadásait néztem, az állan-
dó társulatok munkáját figyeltem. Ezekből pró-
báltam összeállítani a megkívánt tizenhat pro-
dukciót, és nem azokból, amelyek a kísérletezés
perifériáin jöttek létre. Hogy miért is?

Azért, mert megítélésem szerint az alternatív
színház sem éli aranykorát; valamiféle erőlkö-
désnek vagyunk tanúi, kínos képzeletszegény-
ségnek, a mindenáron való újat keresés kiürülé-
sének. Az még nem újdonság, ha szétszabda-
lom, meghúzom a szöveget, felcserélem a jele-
neteket, nővel játszatom a férfit s férfiszereplővel
a nőt. Ha énekeltetem a prózát, vagy el-
szavaltatom a dalt. Ha összezavarom az időkoor-
dinátákat, ha indokolatlanul ordítanak vagy mo

tyognak a színpadon. Ha nem fontosak a szavak,
s kipusztulnak a szituációk. Nem tudok leszokni
arról a rögeszmémről, hogy a történetet el kell
játszani, hogy a szerző is konyít valamit a szín-
padhoz, a dramaturgiához. Igazi kétségbeesés-
be tud hajszolni, ha tűrnöm kell a rendezői kép-
zelőerőnek feltüntetett ízléstelenségeket, ha fal-
likus jelképekkel és aberrált szexualitással cse-
rélik fel a megírt szöveg valóságos értékeit, köl-
tészetét. Nem tudok részt venni az éppen divatos
próféták köré csapódó szekták rítusaiban. Ilyen-
kor inkább felkiáltanék: „A király meztelen!" Ösz-
tönös idegenkedésemet azonban azonnal elfe-
ledem, ha tehetséges és komoly szándékú pró-
bálkozással találkozom. A zalaegerszegi Gorkij-
parafrázis például meggyőző és becsületesen
végiggondolt erőfeszítés volt azzal a nyilvánvaló
céllal, hogy miként lehet egy immár klasszikus
szöveget az eredetitől elütő szcenikai közegbe
helyezve újraértelmezni. Az Idelenn új minősé-
get hozott létre, anélkül, hogy fumigálta volna a
darab (Éjjeli menedékhely) néha fárasztó mora-
lizálását vagy éppen mindenen átragyogó em-
berszeretetét.

Bizonyára az is korszerűtlen, hogy a színhá-
zat nemcsak az esztétika, a politika (s egyéb),
hanem az erkölcs tartományának is gondolom.
Tisztesség, becsület, komolyság, felkészültség,
felelősség, szakmai biztonság, darabolvasási
képesség, a színészek és a közönség tisztelet-
ben tartása... Minek soroljam? Ha ezeket nem
észlelem, akkor inkább elmenekülök. A szno-
bokkal való üres együttlihegés nem azén műfa-
jom.

Hát akkor mit is szerettem? Mondanék példá-
kat.

Amikor beültem az Ascher Tamás rendezte
Éjjeli menedékhely előadására, tudtam, hogy
nem fognak becsapni. Kristálytiszta vonalveze-
tést, gyönyörű pillanatokat, formai tökélyt s a ma-
napság nem szokásos klasszikus mértéktartást
volt szerencsém élvezni. Megértettem a dara-
bot, Gorkijt, Aschert, gyönyörködtem s szenved-
tem ott, ahol kellett, könnyeztem, ha már semmi
eshetőségem sem volt az önmegtartóztatásra.
(Az előadást nem válogattam be.)

Vagy a Lear király. A szöveget szinte kívülről
tudom, kísérőzenét is írtam hozzá vagy másfél
évtizede. Az a költő, aki az előadást rendezte-
Ács János -, olyan újdonságokat fedeztetett fel
velem, amelyekre sose gondoltam volna, ame-
lyeket eddig nem vettem észre. S a címszereplő!
Istenem! De jó, hogy Tordy Géza még annál is
sokkal többet tud, mint amit eddig láttam tőle! Az
előadásnak persze vannak fogyatékosságai, de
ezeket feledteti a darab teljességének varázsla-
tos színpadra állítása. Shakespeare a fontos, a
király, a lányok árulása, Cordelia halált megvető
hűsége, az emberfeletti szenvedés, az árulás, a
fantasztikus helytállás. A rendező a háttérben, s



mégis ő az életre keltő, a kegyelemteljes. (A pro-
dukciót beválogattam.)

 Mintha a szinházi találkozó programján
szereplő kamaraprodukciók listája „bombabiz-
tosabbnak" tűnne. Azoké a stúdióelőadásoké,
amelyek a legtöbb esetben nyiltan vállalják az
újat akarás, újat keresés kockázatát.

 A kis tér megköveteli magának a
színjáték másságát: testközelben van a néző és
a színész, ezáltal fölborul a megszokott színházi
tradíció. Természetes, hogy ezekben az
előadásokban sokkal merészebben jelennek
meg a színjáték kifejezőeszközei. Ezek az
előadások bizonyos értelemben etűdök - mint
Lisztéi, Chopinéi meg Bachéi -, amelyek már-
már nyilvánossá teszik az alkotók
műhelymunkáját. Gyakran technikai
műhelytanulmányoknak lehetünk tanúi, amelyek
nagy bátorsággal támaszkodnak a néző képze-
lőerejére. És miután ilyen kamaraszínpad sok
van - majd' minden állandó társulat megteremti
a magáét -, sok érdekes, eredeti, izgalmas elő-
adás jön létre, s én valóban örömmel találtam rá-
juk. Mint tudjuk, ezek a kamaraszínházi produk-
ciók sokszor úgy kísérletezők, hogy átmentik,
fölhasználják az elmúlt évtizedek amatőrmoz-
galmainak bizonyos eredményeit. „Hivatalos ke-
retek" között.

 A nagyszínházban a néző, ha nem is min-
dig tudatosan, egyfajta totális élményre vágyik.
Ez a totalitásélmény azonban nemcsak a szin-
házból, hanem egész századvégi, ezredvégi ko-
runkból hiányzik. A széttörtség, a hiány szinpad-
ra fogalmazásához pedig inkább a stúdiószin-
ház kinálja magát, ahol - ahogyan ön is emlitette -
könnyebb szétfesziteni a konvenciók kereteit.

 Én nem kutatnék filozófiai indokok után.
Egyszerűen tudomásul veszem, hogy a mai ma-
gyar színházművészetben a tehetség a kisszín-
házakba „nyomul", ott akar érvényesülni, ott
akarja kifejezni magát. Viszont tagadom. hogy a
nagyszínház nem aktuális. Természetesnek tar-
tom, hogy megpróbálja olykor-olykor „álságo-
san" fölhasználni a kisszínházak eredményeit.
Éppen ezért érzem életrevalónak azt a dualitást,
amely mai színházi életünket jellemzi. A
kamarában többnyire nincs függöny - így sok
helyütt a nagyszínpadok elől is leszerelték. Ott
sétálnak a színészek a színpadon már akkor,
amikor bemegyünk. Ez azt jelenti, hogy a
színházi titkokba még egy réteggel beljebb
akarnak vonni. Van, hogy sikerül, van, hogy
semmi értelme sincs. Persze a kisszínházi
eszközrendszer saját köze-gében is hazudhat.
Közelről érzem a színész izzadságát, de ezzel
nem az élmény részesévé válok, hanem a
technikai megvalósítás elszenvedőjévé.
Micsoda különbség! Mikor 1964-ben Párizsban
majdnem megvertek Arrabal színészei,
félmeztelen, agresszív figurák, akkor azt
mondtam, hogy köszönöm a színházi élményt,
de inkább hazamennék. Szóval nem gondolom,

hogy a Gesamtkunstwerkkel mára le kéne szá-
molni, vagy hogy a Hamletet ne lehetne korabeli
jelmezekben előadni. Lehet, hogy azokkal az elő-
adásokkal gyűlik meg a bajom, ahol, bárhogy
un-szolnak, nem akarok játszótárs lenni? Nem
hi-szem, hogy a nagyszínháznak vége. A Lear
király vagy a West Side Story engem éppen mint
nagyszínházi produkció nyűgözött le. Fizikailag
kívül maradok azon, ami történik, mégis a játé-
kon belülre tudok kerülni. Talán azon érdemes
inkább elgondolkodni, hogy a nagyszínházi elő-

Földesi Judit (Cordelia), Tordy Géza (Lear),
Győrgyi Anna (Regan) és Hankó Attila (Corn-
wall) az Arany János Színház Lear királyában

adások többsége miért nem tud igazán hatni.
Ennek egyik oka lehet például az, hogy a
stúdió-színházi eszközök nagyszínpadra való
adaptálása felemás eredményekre vezet.

 Volt, ami nagyon elszomorította ez alatt az
egy év alatt?
 A legszomorúbb tapasztalatom az volt,

hogy nincsenek igazán karizmatikus színésze-
ink. Láttam Bajor Gizit két szerepben is, tudtam,
hogy nagy színésznő: és azt is tudtam, hogy ne-
kem egyáltalán nem tetszik. Nem volt karizmati-
kus? De az volt. Vagy azok a színészek, akikért
én is lelkesedtem: Somlay Artúr, Ferrari Violetta
vagy Ruttkai Éva... Azt hiszi, hogy ők csak a sa-
ját koruknak voltak nagy színészei? Nem! Azok
lennének ma is. De nemcsak ők hiányoznak, ha-
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Bregyán Péter (Fóris), Derzsi János (A bolyon-
gó) és Kubik Anna (Nelli) a Kulcskeresőkben
(Budapesti Kamara Színház) (Koncz Zsuzsa
felvételei)

nem a nagyformátumú karakterszínészek is, a
Somló Istvánok például. Hiányoznak a színpadról
az igazi férfiak és az igazi asszonyok. Azok - és ez
nem a dolgok „eloperettesítése" -, akik be tudnak
jönni, és ki tudnak menni. A Katonában vannak
meghatározó színészek, de olyanok lassan már
sehol sincsenek, akikért bemegy a közönség. E
hiány nem túl szerencsés ellenpontja-ként aztán
régi színészek körül alakulnak ki túl-méretezett
kultuszok...

A színházban a színész azaz ember, aki más,
aki többet tud, aki még az álmaimat is el tudja ját-
szani, aki elég mániákus ahhoz, hogy meg tudja
tenni, amit én szeretnék, de nem tudok. És aki-de
ezt már csak suttogom - példának okáért beszélni
is tud! Láttam egy bizonyos előadást, és közben
végig arra gondoltam, hogy biztosan nagyon
élvezném, ha értenék belőle egy szót is.
Egyszóval a színpadon a színész munkája a leg-
fontosabb.
 Nem lehet, hogy az ön által említett hiány-

érzet túlromantizált látásmódból fakad?
 Nem. Színész nélkül nem megy semmi.

Lehet izgató előadásokról, meghatározó rende-
zőkről, avantgárd próbálkozásokról beszélni, de
színész nélkül...?
 Ha mára próbálkozásoknál tartunk. Lát-e

készülődni valami újat? Olyan vonulatot, amely
korszerűnek látszik, bár esetleg még nem telje-
sedett ki?
 Olyan újító műhelyről, stiláris újjászületés-

ről, amely revelációszerű volna, nem tudok be-
számolni. Nekem még mindig a Katona a magyar
színházművészet legértékesebb műhelye. Re-
velációt jelentett viszont a közönség részéről ta-
pasztalt reakció. Csaknem minden előadást telt
házzal láttam, pedig egyáltalán nem csak premie-
rekre jártam. Sokszor ültem olyan nézők között,
akik remekül érezték és értették a színpadot, és
akikkel kapcsolatban nem túl patetikus a szen-
vedélyes színházszeretet fogalmát emlegetni.

Egyébként a színházművészet világviszony-
atban sem az újítások korszakát éli, úgy, mint él-te
éldául az ötvenes-hatvanas években. De ez nem
edvetlenít el sem engem, sem a közönséget. Ha
színházban az ember megtalálja a saját igazát,

zembesül az igazságtalanságokkal, megtanulja a
ót a rossztól megkülönböztetni (mert művészet és
rkölcs elválaszthatatlanok),

argitai Ági (Erzsébet), Varjú Olga (Stuart Má-
ia) és Csapó János (Tatbot) a miskolci Schil-
er-előadásban (Ilovszky Béla felvétele)



akkor felesleges siránkozni azon, hogy nincs
színházi forradalom. És ha azt mondtam, hogy
az összbenyomásom jobb, mint amit vártam, ak-
kor ennek az a magyarázata, hogy élményt adó
volt számomra színház és közönség egymásra
találása, elválaszthatatlan együttélése.

Az igazság kedvéért azt is meg kell jegyez-
nem, hogy ez alatt az egy év alatt sok tehetséges
rendezőt, felkészült társulatot ismertem meg, és
csak azon szorongtam: meg tudják-e őrizni an-
nak a társadalomnak a támogatását, amelynek
kötelessége őket fönntartani? Mert azt az élő és
folyvást megújulni kész lelkiismeretet, amelyet a
teljes magyar színházművészet képvisel, nem
lenne szabad természetellenes megrázkódtatá-
soknak kitenni. Ki kell várni, amíg megint jön va-
lami új. De addig is játszani kell. Ebben a színhá-
zi aranykornak nem éppen nevezhető
időszakban is.

 Most jött haza Erdélyből, járt Marosvásár-
helyen, Temesváron, Nagyváradon. Hogyan le-
het ma Erdélyben színházat csinálni?

 A legszembetűnőbb, hogy rendezőhiány-
nyal küszködnek. Meg színészhiánnyal is. Na-
gyon megritkultak a soraik, az idősebb és a fiatal
generáció között van egy hatalmas űr. Ezeket a
gondokat nagyon nehéz áthidalni. Amit láttam?
Marosvásárhelyen a Mesél a Bécsi erdőt Kin-
cses Elemér rendezésében és Görgey Gábor
Komámasszony, hol a stukker? című darabját,
amelyet Gali László vitt színre. A nagyváradi Má-
rai-bemutatót, a Kalandot Kovács István rendez-
te, a temesvári Scapin furfangjait pedig egy fiatal
román rendező, Laurian Oniga. A leginkább fi-
gyelemreméltó talán ez az utóbbi produkció volt.
Igaz ugyan, hogy a többi előadással ellentétben
ezt „szűk körben" néztem, körülbelül húszan vol-
tunk a nézőtéren. Ezt az amúgy is elég kemény
Moliére-darabot egészen mai miliőbe tette át a
rendező, és egyfajta, az elidegenítés felé mutató
gondolatsorra fűzte föl: senkinek semmihez
nincs köze, de mindenki mindennek ki van szol-
gáltatva. Ezt a karakteres rendezői elképzelést
roppant érdekes szcenikai eszközök és hang-
effektusok erősítették. Általában véve az erdélyi
magyar színjátszás nem mutat egyenletes ké-
pet. Többnyire hagyományos színházi nyelven
szólalnak meg, jóllehet voltak olyan idők, mikor
Erdély előttünk járt vagy legalábbis a magyaror-
szágitól merőben eltérő megoldásokat keresett a
színházművészetben.

 Itt van előttem az a terjedelmes lista,
amely az ön által látott előadásokat tartalmazza.
Azt hi-szem, semmi meglepő nincs abban, hogy
jó né-hány opera is szerepel a listán.

 A dolog érdekessége, hogy a legjobb ze-
nés előadást prózai színházban láttam. Bár a Víg
rendszeresen játszik zenés produkciókat is. A
West Side Story bernsteini értelemben is kitűnő
előadás.

Majzik Edit a debreceni Ibusár-előadás fősze-
replője (Máthé András felvétele)

- Azáltal, hogy a magyar színházakban az
elmúlt esztendőben több-kevesebb rendszeres-
séggel mindenütt föltűnt, bizonyára személyes
kapcsolatai is kialakultak. Fontosnak tartották a
jelenlétét? Próbáltak valahogyan hatni magára?
Egyáltalán presztízskérdést csinálnak-e abból a
színházak, hogy produkcióikkal részt vegyenek
a találkozón?

- Az igazgatók és a rendezők többségét az
iskolapadból ismerem, tanítottam őket a főisko-
lán. Általában még szerettek is, mert nem sors-
döntő tárgyat oktattam. Tehát barátsággal vet-
tek körül, és úgy tűnt, hogy fontos nekik ez az
évad végi színházi szemle. Biztos, hogy rangot is
ad egy ilyen lehetőség, de elsősorban mégis az a
lényeg, hogy meg akarják mutatni magukat. Saj-
nos a vidéki színházak többsége eléggé elmagá-
nyosodva játszik. Az egész szakma el van szige-
telődve egymástól, a „befutott" rendezők nem
nagyon nézik meg egymás produkcióit. Láttam
nagyon jó színészeket vidéken, akiknek a neve
Pesten szóba se jön, és láttam színészeket
Pesten, akik viszont... Hagyjuk. A budapesti
színházak egyébként kevésbé adták ki
magukat, de

azért kiderült, hogy nekik is fontos az ügy. Aztán
voltak extrém eseteim is. Bizonyos racionális
szellemű igazgatók például megírták nekem,
hogy mit nézzek meg és mit ne. Nem kevés me-
részség kell az ilyesmihez, de neveket és
címeket ne kérdezzen, úgy elfelejtettem mindet
egytől egyig, hogy vasfogóval sem tudnák
kihúzni belőlem. Egyébként nem voltak rossz
tapasztalataim. Inkább csak a véleményem iránt
érdeklődtek - bár ebben voltak talán látens
vágyak is -, és nem akartak lekenyerezni sem
szenvedéssel, sem szenvelgéssel, sem a
nehézségek szívhez szóló ecsetelésével. Nem is
volt rá szükség, hisz minden előadás, még a
vacak is, a magyar szín-ház élniakarásáiról
vall. És akinek ennyi jó kevés...

- A kiválasztottak listája végül elkészült. Nin-
csenek álmatlan éjszakái?

- Nincsenek álmatlan éjszakáim. Már. Köz-
ben voltak. Amíg rágódtam rajta. De mikor leír-
tam, hogy melyik ez a tizenhat, akkor már az ös-
szes többire is szeretettel gondoltam. Úgy ér-
zem, tiszta lelkiismerettel tudtam mérlegelni.
Persze, a tiszta lelkiismeretet meg lehet kérdője-
lezni. Erre azt mondom: az én lelkiismeretem
ilyen.

- A többi maradjon a maga titka?
- Maradjon. Marad.


