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essünk csapdába, és azután közösen másszunk ki
be l l e , hogy kölcsönösen figyeljünk egymásra.
- Úgy érzi, most nem így történt?

- Nem, nem így történt. A rendezőben kész volt
a, előadás. S ilyenkor a színésznek nincs más
dolga, mint hogy megtanulja a „leckét",
reprodukálja a rendezőben kialakult képet. Mind-
ehhez kétségtelenül hozzájárult az idő rövidsége,
mindenesetre számomra az volt a feladat, hogy
megfeleljek a rendezői elképzelésnek.

- Úgy gondolom, a legtöbb színész közös
munkára, együttgondolkodásra vágyik...

- át persze, már csak azért is, mert sokkal
fárasztóbb és idegesítőbb egy kész koreográfiának
megfelelni. Ha minden energiát arra kell fordítani,
hogy a színész olyan szamuráj legyen, amily t a
rendező elképzelt, hogy jól tudjon térdelni abban
az egyébként tényleg remekül kigondolt képben,
amikor a nagymama ravatala előtt térde táncol a
család, hogy azután eltűnjenek Edek fehér
lepedője alatt. El sem tudom monda-ni, mennyivel
örömtelibb, ha a rendező valóban a színészből
indul ki, ha engedi, hogy próbálkozzon, a nemcsak
arra kíváncsi, hogy mennyire tudja követni a
rendezői elképzeléseket, hanem arra i'., milyen,
amikor elszabadul, vagy amikor éppen sarokba
szorítják. Az egyik próba után

Tompa igy szólt: sose játssz demonstratívan.
Sokáig tűnődtem, szinte letaglózva, mit is jelent
ez a mondat. n demonstratívan?! Aztán rájöttem,
persze, igaza van, csakhogy arra nem gondol,
hogy ha a színész nem a sajátját játssza, ha arra
ügyel, hogy nagyon pontosan „kiszolgál-jon",
akkor előfordul, hogy amikor éppen rálel valamire,
amiről úgy érzi, igazán az övé, azt szinte
ösztönösen plakátszerűen akarja fölmutat-ni: íme,
itt vagyok, én vagyok!

 Érdekes, amit mond, hiszen egész pályája
mintha arról szólna, hogy „odaadta" magát
rendezőknek, és a szó legnemesebb értelmében
pontosan és tisztán akarta közvetíteni a rendezői
elképzeléseket. Persze ehhez az is hozzátartozik,
hogy nem akárkiknek „adta oda" magát.

 Nagyon tudok alkalmazkodni. Hogy miért?
Talán abban rejlik a színészi hiúságom, hogy azt
mondom: nem tud olyat kérni a rendező, amit ne
tudnék megcsinálni...

 De azért igyekezett úgy alakítani pályáját,
hogy olyan rendezőkkel dolgozzon, akik hisznek
szinészetében, és olyasmit kérnek, ami igazán
vállalható.

 A hetvenes évek közepén Csiszár Imre A
csapodár madárkát rendezte. Egy Padova kör-
nyéki pocakos parasztfiút játszottam, különös
szalmakalapot nyomtak a fejembe, és ráadásul

Talán nincs még egy színész, akinek annyiszor
kellett beszélnie az indulásáról, a váltásairól
Akitől annyiszor megkérdezték, hogy is volt az,
amikor a Nemzeti Színház-ban „várakoztatták".
Hogyan talált rá ön-magára, színészetére a
miskolci évek alatt, s mi történt azután, hogy
odahagyta a Katona József Színházat.
Óhatatlanul errefelé kell kutatni annak, aki
Blaskót, a színészt és Blaskót, a hétköznapi
embert akarja látni, ismerni, megmutatni, aki azt
keresi, mi az, ami színészetében igazán önmaga.
- Valóban sok szó esett már erről. Néha úgy

érzem, unalomig ismételgetem, de az kétségte-
len, hogy minden akkor kezdődött, amikor meg-
értettem, nem ülhetek tovább a Nemzetiben, va-
lamire, talán a csodára várva, hanem lépnem kell:
oda kell mennem, ahol hisznek bennem, ahol
bennem hisznek, ahol dolgozni fogok, játszani,
és megmutathatom, hogy mit tudok, hogy
egyáltalán tudok-e valamit. Ezért mentem
Miskolcra. Más dolog, és ezt is sokszor
megfogalmaztam már, hogy talán túlságosan
sokáig maradtam ott. Túl hosszú volt az az idő.
Nem a pályám szem-pontjából. Amíg az ember
önmaga örömére, a színházért, a kollégákért él,
azt csinál, amit akar. A maga kontójára. De
amikor családja van, ami-kor felelősséggel
tartozik a hozzátartozóinak, akkor ez már sokkal
nehezebb kérdés. Nagyon pontosan kellene
tudni, meg kellene érezni, hol van a határ a
színészet és a magánélet között. Hogy lehet
összehozni a színészlétet a normális emberi
élettel. Mit jelent az, hogy a magánember
tapasztalatait fölhasználom a színpadon, vagy
aszkéta módon a színpadon kívül mindenről és
mindenkiről elfeledkezem, ha épp a szerep, a
színház úgy kívánja. S akkora család viselje el a
hullámvölgyeket, a hisztériákat, a visszahúzódá-
sokat, a magunkba fordulásokat, mindazt, amivel
a színészet jár. Azután, ahogy nőnek a gyerekek,
előfordul, hogy egyszer csak azt mondják: apa,
ne siránkozz, dolgozz... ez a te munkád... Hát
igen, ilyen egyszerű ez...

 Valóban ilyen egyszerű?
 Dehogyis. Nagyon szeretem az intenzív

munkát, bár jobban örülök, ha valamit nem ro-
hanvást kell létrehozni, ha van idő a szerep, a
játék végiggondolására, a lehetőségek kipróbá-
lására, kidolgozására. De azt már többször elha-
tároztam, s most újra és újra eszembe jut, ezentúl
mielőtt elvállalok egy szerepet, megkérdezem a
rendezőt, színre vitte-e már korábban is a
darabot.
 Mosta Tangóról beszél?
 Igen. A Tangóról is. Nem akarom egyetlen

pillanatig sem bántani Tompa Gábort, akivel
nagy szeretettel és igazán szívesen dolgozom.
De szeretnék vele egyszer már tényleg
együttdolgozni. Hogy a próbák során, valóban
közös munkával alakuljon ki az előadás, hogy
együtt kísérletezzünk, hogy ugyanannyi tévutat
járjunk be, együtt
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tájszólásban kellett beszélnem. Nem állt hozzám
túlságosan közel ez a figura, és akkor Csiszár azt
kezdte magyarázni, higgyek benne, képzeljem
magamba ezt a figurát, ő látja bennem; addig-ad-
dig, amíg megértettem, micsoda varázslatos,
furcsa dolog, hogy a fantáziám által át tudok
alakulni, mit jelent, hogy a rendező hisz bennem.

 A Nemzeti Színházban azokban a kezdeti
években senki sem hitt igazán a pályája elején
tartó fiatal színészben?
 Nemigen. Először hihetetlen szerencsének

tartottam, hogy Várkonyi Zoltán osztályából en-
gem a Nemzeti szerződtetett. De azután észre
kellett vennem, hogy ott, a nagyok között rám
legföljebb kis szerepekben lehet szükség. Ha
egyáltalán volt valakire is szükség... Sosem fe-
lejtem el, nyár volt, a Várban próbáltunk valami
katonadarabot, a vietnami háború ügyében lec-
kéztettük az amerikaiakat, szóval mindennap úgy
kezdődött a próba, hogy a koreográfus „csuklóz-
tatott" bennünket, lócákat emelgettünk, föl-le,
vállra, aztán újra..., katonai hadgyakorlatot akar-
tunk imitálni. No, egy ilyen napon én elásítottam
magam, mire Marton Endre, aki már ott ült,
elkezdett kiabálni, mintha őt ásítottam volna
szembe, hogy itt nem lehet ásítozni, egy fiatal
színész ne ásítson... és egyre jobban felhergelte
magát, egyre jobban ordított, a vége az lett, hogy
otthagytam. Elrohantam, és hazamentem. Tud-
tam én jól, hogy kezdő színész ilyesmit nem
engedhet meg magának, de hát nem bírtam to-
vább a tehetetlenséget... ez persze csak csepp
volta pohárban. Az utolsó? Nem biztos, de min-
denesetre úgy éreztem, dolgozni akarok, játszani
akarok, bárhol legyen is az a deszka...
 Ez még most is így van? Bárhol legyen az

a deszka?
 Átalakult a világ és vele együtt a színház is.

Akkoriban még létezett az eszmény, az egyívású,
egy célért szerződött művészek csapata és maga
a színház. Ma az a kérdés, hogyan tudunk életben
maradni. Ma nem azon jár a színész esze, hogy
eljátszhatja-e Othellót, hanem hogy hogyan tud
megszerezni egy reklámklipforgatást. Nem az a
kérdés, hogy hol a deszka, hanem hogy hol a
kenyér, a tej, a cipő a gyereknek. Ahhoz, hogy ma
színész legyen valaki, olyan bátorság kell, mint
tripla szaltót ugrani háló nélkül.
 Ha a nemzeti színházi évek hagytak is tüs-

kéket a kezdő színészben a színház akkori
vezetőivel kapcsolatban, bizonyára kárpótolták
ezért a későbbi találkozások Major Tamással.
Először Szolnokon, a Puntila úr előadásában,
utóbb Miskolcon, amikor Major a Tartuffe -öt
rendezte, s talán a Katona József-beli
meghívás is ennek a „körforgásnak" volt az
egyik meghatározó pontja.
 A Puntila úr Szolnokon... különös történet

volt. Mintha volnának azért sorsszerűségek a
színészi életben. Illés István velem akarta
bemu-

tatni az lvanovot, ez már csak azért is fontos volt
számomra, mert a Nemzetiben annak idején egy
szinte néma szerepet, Gavrilát, a szolgát bízta
rám Marton Endre, és én ettől - a diplomás
színészek öntudatával - rettenetesen meg voltam
bántva. Szóval nagyon izgatott Ivanov, akkoriban
játszotta Szmoktunovszkij, megszereztem még a
Pravda kritikáját is, és lefordíttattam. Egy nyári
napon otthon voltam, mégpedig szakállasan,
amikor csöngettek, és az ajtóban Csiszár Imre
állt Székely Gáborral. „Neked meg miért van
szakállad?" - ez volt Csiszár első mondata. Még
el sem magyarázhattam, hogy az lvanovra készü-
lök, amikor közölték: azért jöttek, hogy meghív-
janak Szolnokra, ahol Major játssza Puntilát, s a
megbetegedett Piróth Gyula helyett át kellene
vennem a szolga, Matti szerepét. Major, Csiszár,
Székely Gábor színháza... a nagy lehetőség, itt
meg Ivanov szerepe, amire úgy vártam... Mon-
danom sem kell, több találkozásom nem volt
lvanovval, viszont eljátszottuk a Puntila urat. Ez
az előadás is példa arra, mi történik, ha a
rendező hisz a színészben, mi mindent teremthet
a fantázia. Major nem nagyon akarta ezt a
szerepet, nehezen adta be a derekát, s folyton
azt magyarázta, de hát ez egy nagy kövér
ember, erre jött Csiszár replikája: ez egy lelki
kövérember...

- Í m e , megint a rendezőnél, a rendezői hitnél
és a közös munkában létrehozott alkotás min-
denki számára fontos eredményénél tartunk.
Érzem, ez az, ami leginkább foglalkoztatja. Az
út,

amelyet bejárt, azok a művészek, akikkel igazán
jól dolgozott együtt, mind ebbe az irányba vitték.

 Én tényleg a közös munkában és a
közös munka által kialakult értékrendben hiszek.
És mindig arra vágytam, hogy ezt az értékrendet
egy színházi csapattal együtt alakítsuk ki. Menet
köz-ben, a munka során derüljön ki, hogy kinek
hol a helye, milyen a helyzete.

 Hogy érti ezt?
 Körül tudom írni, mire gondolok. Annak

idején Miskolcon annak rendje és módja szerint
létrejött egy csapat, egy társulat. Voltak benne
idősebbek, középkorúak, fiatalok. Azután jöttek a
próbák, az előadások: a Lulu, a Peer Gynt, a
Romeo és Júlia... és szépen kialakult, hogy ki
mire jó. Nem egyszerűen kis és nagy szerepekre
gondolok, sokkal inkább arra, hogy két vagy több
színész mire képes együtt. Hogy történetesen az
a kettő együtt remek, hogy az egyik hiánya gátolja
a másikat, hol billen, hol húz ez vagy az, mikor
lesz izgalmas valami, mitől érzelmesebb... Biztos
vagyok benne, hogy egészséges értékrend,
amely maga a teremtés, csak óriási és fájdalmas
harcok, egymás ellen és egymásért folytatott
küzdelmek árán alakul ki. És persze a vezetőnek
kell kimondania a végső szót, de ezt akkor már a
társulat biztosan elfogadja, hisz maga is érzi a
súlyát. Nem hiszem, hogy ezt előre meg szabad,
meg lehet tervezni.

- A Katona József Színházba akkor lépett be,
amikor azért ott már kialakult egy nagyon is
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határozott értékrend. Ám abban a periódusban
minden jel arra mutatott, megtalálta benne a
helyét, sőt immár együtt formálták, alakították.
Azután e/jött az idő, amikor ennek ellenére úgy
érezte, mégis tovább kell lépnie, másutt, más
körülmények között kell megtalálnia színészeté-
nek aktuális kérdéseire a válaszokat.

- A dolog valójában ott kezdődik, hogy én nem
az Új Színházért dobtam el a Katona József Szín-
házat, hanem azért indultam útnak, mert hirtelen
úgy éreztem, a Katonában lezárult egy nagyon
fontos, fantasztikus időszak... a színház életé-
ben éppúgy, mint az enyémben. Úgy gondoltam,
hogy ez már nem fokozható. Ez az élet rendje. Azt
hiszem, így kellett történnie. Annak idején a „Gá-
borok" Nemzeti Színházában összekerült két na-
gyon erős alapozású csapat: Szolnokról jöttek
Székellyel és Kaposvárról Zsámbékival. Tulaj-
donképpen azonos volta fölkészültségük. Tudtak
egymásról szinte mindent, tudtak egymás nyel-
vén beszélni, tudtak együtt játszani, többé-ke-
vésbé ugyanazt gondolták a világról. A csillagok
jótékony állásának következtében eljutottak a Ka-
tona József Színházba. Es elkezdődött egy nagy-
szerű színházi periódus, a kikristályosodás ideje.
Azt hiszem, én ezalatt hasonló színészi készenlé-
tet szereztem Miskolcon. Azután megkaptam a
lehetőséget, hogy beilleszkedjem abba az együt-
tesbe, amely a hihetetlen fölfutás idején egészen
különleges energiával élte az életét. Talán nem
szerénytelenség azt mondani, hogy meghódította
Európát előadásaival, mert képes volt valami-re,
amit a világ csodaként figyelt. Hogy mi volt ez

a csoda? Semmi egyéb, mint az, hogy egymás
tehetségét tisztelő és elfogadó, egymásra felelő,
egymásra hivatkozó, egymást vállaló művészek
éltek és dolgoztak együtt ebben a társulatban,
egymásért és a színjátszásért. Olyan előadásokat
hozni létre, amelyekben mindig mindenkinek és
mindennek megvolt a helye, ideje. értelme. S
hogy mi ebben a különleges? Emlékszem, ami-
kor Londonban az Old Vicben játszottuk A revi-
zort, Time Out színházi toplistáján első helyen
szerepelt a mi produkciónk. Pedig épp ugyanab-
ban az időben Dustin Hoffman vendégszerepelt a
brit fővárosban A velencei kalmárban. Elmen-
tünk, hát persze hogy elmentünk megnézni.
Tulajdonképpen akkor értettem meg, 'hogy miről
van s ó. Egy nagyszerű színész játszik egy hatal-
mas már-már operainak mondható előadásban,
amely azért szerveződött, hogy körülvegye a
mozicsillagot, aki ott színpadra lépett. Es az
egész előadás arról szólt, hogy lássátok,
nézzétek, íme itta sztár, Londonban játszik.
Ennek épp ellentétekért lehetett kitapintani a
Katona József Szín-ház varázsát, itt lehetett
tetten érni, hogy mit csodáltak azok, akik látták a
mi előadásainkat: a társulati létet, azt, hogy a mi
produkcióinkban mindenki mindenkiért volt jelen.
Ahogy Benedek Miklós játszotta azt az egészen
apró -- már ami a szövegméretet illette -
szerepet A revizorban, ahogy Máté Gábor
egyetlen mondatának súlya volt. . S tudtuk, ha
nem ők, ha nem úgy vannak jelen, az előadás
nem annyit ér. Azután mégis eljött az idő, amikor
úgy éreztem, nem lehet tovább fokozni, lezárult
egy szakasz.

- Mindig a közös gondolkodással, együttesen
kialakított, megszenvedett játékhoz tér vissza.

- Biztos vagyok benne, hogy ez az egyik leg-
fontosabb dolog a színházban. Arra gondolok
például, hogy annak idején Ascher Tamás is ak-
kor találkozott először a Platonovval, amikor mi,
színészek. Persze neki is megvoltak a maga hul-
lámvölgyei, de értette, érzékelte azt is, ha a szí-
nész megállt, ha nem tudott továbbmenni.
Olyankor együtt gyötrődtünk, együtt próbáltunk ki
mindent, amit csak lehetett. Aztán persze együtt
mentünk tovább. Egyszer azt mondta: figyellek
próba közben, és mindig tudom előre, hogy
valami vicc következik, mert olyankor először
behajlítod a térded, és úgy adsz lendületet...
Ezen akkor sokat gondolkoztam, de egy-egy
ilyen mondat tényleg elindít valamit az em-
berben. Nagyon fontos az efféle figyelmeztetés;
ha a rendező nem szólna, hogyan érzékelnénk
sablonjainkat? Volt persze másféle élményem is.
Helsinkiben a vendégjáték ideje alatt is próbáltuk a
Vízkeresztet, mert sürgetett az idő. Hideg volt.
Most is látom Zsámbékit, ahogy fázósan össze-
húzza magán a kabátját, azután egyszer csak
lekapja magáról, és odaadja, inkább vedd föl te,
ha én megfázom, az még mindig kisebb baj... No,
ebből lett azután Malvoliónak az a kabátszét-
húzós, sárga térdszalagos, mutogatós jelene-te...
hát ilyen pillanatot az előre gyártott, kész
rendezés, amelyik azt mondja, így csináld, és
legyél zseniális, sohasem hoz.

- Soha nem gondolt arra, hogy rendezzen?
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-Talán igen, nem tudom... ahhoz olyan türe-
lem, kitartás, empátia, figyelem, hihetetlen szer-
vezőkészség kell, ami nem biztos, hogy megvan
bennem. Ezt akkor éreztem, amikor tavaly meg-
hívtak egy főiskolai vizsgaelőadásra vendégsze-
repelni. Nem játszottam ott huszonhét éve, mióta
kikerültem a főiskoláról, különös érzés volt. Az az
előadás nekem is sokat adott, mert részesévé
váltam annak, hogyan látják a mostani leendő
színészek az életet, a világot, a színházat.
Megér-tettem, milyen tapintatosan kell valamit
meg-mondani, nehogy fölösleges görcsöt
okozzon, nehogy gátakat építsen az ember,,

miközben jót akar. Nagy a rendező felelőssége.
Es az igazán jó rendező, ezt tapasztaltam is,
tudom is, szereti a színészt. Erre Ascher adott
szép példát. Volt egy-szer egy próba, négyen
vettünk részt benne az-nap. Nem mondom,
nehezen ment. De végül valahogy mégiscsak
összerázódtunk, belelendültünk. Ascher csak
utólag mesélte, hogy eltelt a délelőtti próbaidő
fele, mire egy szintre hozott bennünket. Az
egyiknek a gyereke volt beteg, azért
idegeskedett, a másiknak csak rossz napja volt, a
harmadik akart volna próbálni, de úgy érezte,
képtelen bármit is kezdeni a szereppel, a
negyedik éppen másnapos volt... így aztán el-
ment két óra azzal, hogy valahogy finoman, nyu-
godtan, észrevétlenül „állapotba hozzon" ben-
nünket. Ilyenkor - é s ez nem ri tka-a rendezőnek
minden idegszálára szüksége van, minden sza-
vára, minden hangsúlyára figyelnie kell, tudnia
kell, mikor, mire hangolódik rá a másik, mikor
mivel ér el eredményt, mi az, amit észre sem

szabad vennie, vagy amire mégiscsak reagálnia
kell. Mert a színész érzékeny.

- Játszik a Pesti Színházban, játszik Szege-
den, de hivatalosan a Thália Társaság tagja, s ez
ebben a pillanatban a felemás helyzet következ-
tében aránylag kis lekötöttséget jelent, bár készül
Csiszár imre rendezésében Törőcsik Marival és
Kubik Annával egy újabb Enquist-premierre, a
Képcsinálókra. Valahogy mégis úgy érzem, a
vándoréletet választotta, s ez valószínűleg nem
csak anyagi okokkal magyarázható.

- Lehet, hogy furcsán hangzik, de egyre inkább
irtózom a „próbatábla-kötelezettségtől". Attól az
érzéstől, amikor a színész a próbatábláról tudja
meg, hogy mi lesz a következő feladata. Úgy
gondolom, az embernek így, ötven táján el kell
jutnia oda, hogy felnőttnek tekintsék, fel-nőttként
kezeljék. Hogy adott esetben megbeszéljék vele,
ezért hívtunk, ebben az előadásban, erre a
szerepre gondoltunk. S akkor dönthessen, ízlése,
kedve, képessége szerint való-e a darab, tényleg
az ő dolga-e, hogy eljátssza. Számomra ez a
mostani életforma a szabadságot, a választás
lehetőségét jelenti.

- És bizonyos szempontból a magányt. Ahogy
valahol egyszer mondta:,,a színház a nagy önzé-
sek birodalma." Es ez az önzés ebben az esetben
mégsem a színész önzése, épp ellenkezőleg, an-
nak a megértése, hogy ma a színház nem sokat
tud tenni színészeiért, mindenkinek magának kell
önmagáért megküzdenie.

- Ezeket a dolgokat senki nem tudja megoldani
helyettünk. Mint ahogy azt sem, hogyan ját-

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette

szunk aznap este. A csillagok állása, a tehetség
mennyisége és mikéntje, a pillanatnyi állapot -
mind, mind meghatározó. Egy hirtelen feszült-
ség, görcs, és máris alulmaradtunk. Nem jön
létre a varázslat... és utóbb csak a hiánya marad
meg, márpedig a pillanat visszahozhatatlan. Ak-
kor már hiába az akarás, hiába az agresszivitás,
nem jön vissza, s nincs erő, amely segíteni tud-
na. A színpadon a színész mégiscsak egyedül
van.

OPERAÉLET

A január-februári szám tartalmából:

Huszár Klára: Búcsú Orosz Júliától
Dr. Eősze László: 400 éves az opera
Bónis Ferenc: Találkozások Ránki Györggyel

a zeneszerző születésének kilencvenedik
évfordulójára

Wirthmann Julianna:
Bemutatjuk Temesi Máriát

Csák P. Judit:
interjú Philippe de Chalendar francia
karmesterrel

Kútszegi Csaba:
Balanchine-est az Operaházban

Kertész Iván: Némethy Ella emlékezete


