
Farádyé. Hangja van a csendes vallomás-
hoz, a gyötrelem kétségbeeséséhez és a
döntés kemény szigorához is. Áldozata
nagyságát így híven érzékelteti. Ami hal-
ványabb, az a belső vihar, a lelki küzde-
lem érzékeltetése. Amit Titus elmond,
szavakká formál, az csak egy töredéke a
lelkében dúlónak. Ezt a megfogalmazat-
lan, kimondatlan, mert kimondhatatlan
réteget Farády már - még - nem tudja
alakításba szőni.

Vass Éva Berenikéje örvények közt
vergődik. Egy pillanat csak, míg felhőtlen
boldogságát látjuk, s máris elkezdődik a
zuhanás a bizonytalanság felé, hogy két-
ségek gyötrelmein át eljusson a bizo-
nyossá lett felismeréshez: a szerelem el-
vesztéséhez.

Asszony és királynő Vass Éva Bere-
nikéje. Királynő, akit tisztelni kell, és
asszony, akit szeretni kell.

Nincsenek hamis hangjai, túlérzelmes
megoldásai. Alakítása nemes arányú, ki-
egyensúlyozott. Amit a színpadi szituáció
játéklehetősége fölad, azt mind alakításba
ötvözi. Ami hiányának tudható, ezen túl
van. Nem látjuk ennek a szerelemnek a
születését, a boldogságát sem.

Titus és Bereniké mellett Antiochus
alakja akár komikusnak is hathat. És
Gábor Miklós játékában ez a komikusság
érződik is. Joggal. Szereti Berenikét, de ez
a szerelem szinte kinevetteti. Elbúcsúzik,
és nem megy el. Újra reménykedik és újra
csalatkozik. Minden tette visszájára
fordul: amit nem akar, azt játszva eléri,
ami elől futva menekülne, azt nem kerül-
heti el. S ezt a tragédia és komédia kettős-
ségében sodródó alakot Gábor Miklós
belső tartással hitelesíti. A másik kettőnek
tragédiája van, neki csak sorsa. Gábor
Miklós Antiochusa megéli sorsát.
Panaszolva, már-már nevetve is önmagán,
de megéli. Embermód és igaz szen-
vedéssel.

Titus és Bereniké a maga teljességében
látja a szituációt, Antiochus a felszínen
reked. Jó katona, bátor harcos is minden
bizonnyal, de a gondolat mélysége nem
kísérti meg. Egy rossz gesztus, egy ha-mis
hang már eltorzíthatná a figurát. De Gábor
Miklós elkerüli a veszélyt. Egy-szerűen
azzal, hogy hisz a hősben, és ez a hit az
őszinte emberi tartást adja a figurának.

A három főszereplő mellett négy epi-
zódalakítás szolgálja az est sikerét. Bara-
nyi László Paulinusa igazi színészi bravúr:
úgy tudja megemelni a figurát, hogy
szavából Róma hangja szóljon, hogy
mozdulatában, ahogy a döntéssel vívódó

Titust kíséri, a külső, a láthatatlan világ
jelenjék meg. Arsates - Forgács Tibor. Ő
is mozgató, ő is segítő; Antiochus bi-
zalmasa és a dráma lendítője egyben. Jó
alakítás, csak a szuverenitás nem elég
erős benne: az önállóság, ami öntörvé-
nyűvé változtathatná a hőst.

Orosz István és Szászfay György rend-
kívül ötletes, látványában az egész elő-
adást átható díszletéről már szóltunk.
Nem beszéltünk eddig viszont a jelme-
zekről. Hogy Poós Éva jó jelmeztervező,
azt eddig is tudtuk. Hogy elmélyült mun-
kái funkció, gondolatiság és színkompo-
zíció harmóniájára törekednek, eddig is
tudtuk. Jelmezeinek szépsége azonban
csak most fedeződik fel igazán, amikor
módot kaptak arra, hogy valóban szépek
legyenek. A megadott lehetőség (ne kön-
törfalazzunk: anyagi lehetőségről van
szó) azonban még nem minden: élni is
tudni kell vele. Poós Éva nagyszerűen él
a lehetőséggel. Szépek, emlékbe megra-
gadóan szépek ezek a jelmezek - egyéni
megformáltságukban, színkompozíció-
jukban, gondolati funkciót teljesítő vol-
tukban. Abban például, hogy a földet
söprő nehéz palást a megvívandó harc, a
döntés embert próbáló nehézségét is
érzékelteti.

Szép, tisztán mondható, belső dinami-
kájú Rozgonyi Iván fordítása is. Benedek
Marcell és Vas István fordította le eddig
Racine drámáját. Könnyítő és nehezítő
körülmény ez egyszerre, és az is az új for-
dítás érdeme, hogy ez előzők érdemének
kétségbevonása nélkül igazolja önmagát.

Racine: Bereniké
(Kecskeméti Katona József Színház)

Fordítatta: Rozgonyi Iván. Rendezte: Ruszt
József. Díszlettervező: Orosz István és
Szászfay György. Jelmeztervező: Poós Éva.
Szereplők: Gábor Miklós, Vass Éva, Fa-

rády István, Baranyi László, Forgács Tibor,
Biluska Annamária, Popov István.

NÁNAY ISTVÁN

Elszegényített
Kispolgárok

Gorkij drámája Debrecenben

Debrecenben a Kispolgárok második elő-
adására minden jegy elkelt - javarészt
bérletben. A nézőtér azonban - finoman
szólva - foghíjas volt. S ami ennél is szo-
morúbb: alig-alig tűnt fel egy-egy fiatal a
közönség körében.

Pedig mennyire a fiataloknak való darab
Gorkij Kispolgárokja! A nemzedéki
ellentét, a kispolgáriság elleni fellépés, a
fiatalok hely- és cselekvési lehetőség-
keresése - megannyi mindennapos gond-ja
a ma ifjúságának. Gondoljunk csak a fiatal
írók sokat vitatott figuráira a helyüket
kereső csellengőkre a mindent szapulókra,
a tenni restekre vagy képtelenekre.
Mennyi rokonvonás fedezhető fel köztük
és Pjotr vagy Tatjana között. S
általánosabb értelemben: a kispolgár
Gorkij megrajzolta jellemzői túllépve a
korhoz kötöttség egyediségén, mennyi
kortól független, tehát ma is érvényes
vonást hordoznak. A megszokotthoz való
csökönyös ragaszkodás, a látszat
mindenhatósága, a hamis tekintélyelv, a
tárgyak, a vagyon uralma az emberi kap-
csolatokon, a kóros befeléfordultság, a
hazug, tartalmatlan eszmények uralma
olyan általános jegyei a kispolgáriságnak,
amelyek Gorkij idejében épp úgy igazak
voltak, mint ma. Tehát élő problémákról
szóló mű a Kispolgárok. Mint ahogy a kö-
zelmúltban két színház előadása is bizo-
nyította: nagyon is aktuális mű. Hat évvel
ezelőtt a leningrádi Gorkij Drámai
Színház vendégjátéka során láthattuk a
drámát Tovsztonogov rendezésében, két
évvel ezelőtt pedig Latinovits Zoltán ren-
dezésében a veszprémi Petőfi Színház ját-
szotta. Más-más módon közelítve keresték
és találták meg a dráma azon csomó-
pontjait, amelyek a hatvan-hetven évvel
ezelőtti korképet maivá hangolják, de
mindkét előadásra igazak voltak Tov-
sztonogov megállapításai: „Ha ma úgy
rendezem meg az előadást, hogy az
csupán illusztrálni fogja mindazt, ami a
darabban már triviális lett, akkor elő-
adásom nem tarthat igényt kortársaim
figyelmére . . .", illetve: „Pontosan meg
kell határozni, mi az, ami a színműben
éppen napjainkban fontos." Ebből a
koncepcionális megközelítésből adódott,



hogy Tovsztonogov a kispolgári lét
abszurditását, „tragiközönségességét"
hangsúlyozta, Latinovits a sajátosan közép-
európai kispolgárság minden kímélettől
mentes látletetét adta. S az elő-adások
minden formai megoldása, részlete a
központi gondolatot szolgálta. Egyszóval
olyan előadások voltak, amelyekben -
megint Tovsztonogov szavaival - „Gorkij
hősei ezer szállal kötődnek a mához, ahhoz,
ami nap mint nap nyugtalanít minket."

Debrecenben az utóbbi évadokban az
ilyen előadások meglehetősen ritkák voltak.
Még a Kispolgárok előadása sem ilyen.
Rencz Antal végzős főiskolai hallgató
diplomarendezése a darab többé-kevésbé
korrekt - az előbb idézett tovsztonogovi
értelemben - illusztrálása.

Felvetődik a kérdés: szabad-e egy
vizsgarendezést tovsztonogovi vagy lati-
novitsi mércével mérni? Igen is, nem is. A.
minden részletet művészi egységbe ötvöző
rendezői műalkotás elmaradása nem
kérhető számon egy pályakezdőtől, de a
mához szóló egyéni koncepció, az elő-adás
keltette és a nézőben továbbmunkáló
gondolatsor elmaradása már igen.

Rencz Antal tulajdonképpen jól vizs-
gázott. Hiszen egy vizsgán a jelöltnek
számot kell adnia arról, hogy mit tud a
tárgyáról, az előzményekről, s tudnia kell a
tanultakat alkotó módon alkalmazni. S
Rencz az első kritériumnak igencsak
megfelel, hiszen sokat tud a Kispolgárokról,
a régi magyar, orosz és szovjet elő-
adásokról. Talán túl sokat is. Részben ez
teszi az előadását eklektikussá, a sokféle
hatás alapján felépített jeleneteket ezért nem
tudja egységes egésszé alakítani. Nem
nehéz felismerni a térképzés alapjainak, a
bútorok szerepének, a zene és zörej
funkciójának, egy-egy jelenetnek
tovsztonogovi eredetét. (Legjellemzőbb
példa: az orvos pénzt kicsikaró epizódja.)
Ugyanakkor sokszor kísért az Ádám Ottó
rendezte Madách színházi előadás emléke
is, különösen a szereplők - elsősorban
Besszemenov és Akulina - akit most
Andaházy Margit kelt életre - kíméletes
megítélésében, a komótos tempóban, a sok
félhomályban. A rendezőelődök hatásaiból
azonban nem jött létre a szintézis, nem
alakult ki az az egyedi és egyéni mondandó,
ami csak Rencz Antalé, s amit e
vizsgarendezésül választott darab-bal 1975-
ben közölni akart. A közölni-való, a közölni
vágyás nem érezhető eléggé az előadásból.
S ebből sok-sok apróbb-nagyobb
következetlenség, meg-oldatlanság adódik.

gendő a jelenet feszültségének, robbaná-
sának érzékeltetésére, de arra sem, hogy a
viták már-már megszokott napi prog-
ramként ismétlődő voltát jelezze. (Em-
lékeztetőül: Tovsztonogovéknál a vita
csúcspontján Besszemenov szinte elfúlva
a méregtől, belecsapja kanalát a kásába; a
veszprémi előadásban az apa csaknem
megpofozza fiát, de a mozdulat az utolsó
pillanatban félbemarad és ölelés lesz be-
lőle.)

A negyedik felvonásban a fiatalok fel-
szabadultan viháncolnak, amikor meg-
érkeznek a templomból az öregek. Meg-
fagy a hangulat, tapinthatóvá válik a fel-
oldhatatlan ellentét fiatalok és idősek, a
két világ között. A debreceni előadásban
azonban nincs igazi viháncolás, s amikor
megérkeznek a szülők, komótosan ki-
nyitják az ajtót, belépnek, Besszemenov
visszafordul, akkurátusan kilincsre zárja
az ajtót, majd dühösen megszólal. Ez nem
kontraszt, ez akarva-akaratlanul az
ellentét elmosása.

A jelenetes építkezés további következ-
ménye - legalábbis részben - a figurák
helyének, viszonyainak tisztázatlansága.
Az, hogy végül is kit hogyan értékeljen a
néző, kinek az igazát fogadja el, egyálta-
lán van-e a szereplőknek elfogadható
igazságuk. A magyar színpadokon gya-
kori jelenség tanúi lehetünk ez esetben

Gorkij: Kispolgárok (Debreceni Csokonai Színház). Gerbár Tibor (Besszemenov)
és Nagy Anna (Tatjana )

Mindenekelőtt a jelenetekben gondol-
kodás. A rendező egy-egy jelenetet lát-
hatólag önálló egységként dolgozott ki, s
ezek a jelenetek rendezőileg csak lazán
kötődnek egymáshoz. Holott egy központi
gondolatnak, gondolatsornak kellene
megszabnia a jelenetek értékét, súlyát,
dinamikáját, egymáshoz való viszonyát, s
ebben az esetben lehetetlen lenne, hogy
minden jelenet egyaránt lényeges,
részletezett, hangsúlyos legyen.

Ismét Tovsztonogovot kell idéznünk:
„A Besszemenov-ház: hol kialvó, hol ki-
törő vulkán." Azaz a csend és a botrány
váltakozása. De ha nincs csend, nem erő-
södik fel kellően a veszekedés, ha nincse-
nek csúcspontok, a csendet, a szüneteket
sem lehet érzékelni. Márpedig ebben a
Kispolgárok-előadásban dinamikakomp-
ressziót alkalmaz a rendező; kiegyenlí-
tődnek az indulatok, s a Besszemenov-ház
viharjelző készüléke nem a valódi
indulatkitöréseket jelzi, csupán indulat-
átlagokat, a csúcsok helyett a burkoló-
görbét.

Két példa. Első felvonás, apa és gyer-
mekei vitája. Besszemenov Gerbár Ti-bor
- ül az asztalnál, eszik, gyerekei fel-alá
járkálnak. És mindenki kiabál. Egyre
hangosabban. De az apa továbbra is ül és
eszik, a gyerekek továbbra is járkálnak. A
hangerő fokozása önmagában nem ele-



is: egyes mondatok hordozzák a mű vélt
lényegét, s nem a figurák lénye, kapcso-
latai, összeütközései. Például Nyil alakja
nem lesz szimpatikusabbá, érvei nem vál-
nak igazabbá attól, ha a különben enervált,
érthetetlenül passzív színész nyoma-
tékosan mondja el a darab néhány lénye-
gesnek ítélt mondatát. Ebben az előadás-
ban minden szereplő tulajdonképpen ön-
magára van hagyva, mesterségesen elsze-
gényítettek a kapcsolatok. A kapcsolat-
talanság, a társaságban, családban is meg-
levő egyedüllét valódi, XX. századi prob-
léma lehet, ennek ábrázolására azonban ez
a mű nem alkalmas. Hiszen itt állandó az
összecsapás, veszekedés, torzsalkodás,
tehát a kapcsolat. Ha a rendező az emberi
kapcsolatok hiányában látja a család szét-
hullásának okait, akkor nem tehet egyebet,
mint hogy az összecsapásokat tor-
zsalkodássá szelídítse, zsörtölődéssé,
morgássá, hőbörgéssé, de ennek a mű -
amint az előadás is bizonyítja - ellenáll.

Ennek a megközelítésnek a következ-
ménye még az előadás statikussága is. A
szereplők ebben az előadásban alig
mozognak. Amint tehetik, leülnek. Ka-
rosszék, kerevet, zongoraszék, ebédlő-
székek, karfa, föld - mind-mind ülőalkal-
matosságok. A folyton ülő figuráktól
állóképszerűvé válik az előadás, olyanná,
ahol a szöveg az úr, amit mozgással meg-
törni illetlenség. Am egy mozdíthatatlan
embercsoportot mozdulatlansággal -
akárcsak a szürkeséget a szürkével - nem
lehet ábrázolni. S nemcsak a térbeli
statikusság jellemzi az előadást, de a jel-
lembeli is. A figurák az előadás elején ép-
pen olyanok, mint a végén. Nyil maga-
tartásában éppenúgy nincs változás, mint
Pjotréban, s Tatjana már az előadás elején
éppen olyan megtört, mint a végén kéne
lennie. Így olybá tetszik, mintha nem is
befolyásolta volna lényét, magatartását
Nyil és Polja távozása.

Az előadáson belüli hangsúlyok eltoló-
dásáért, az erőviszonyok torzulásáért a
szereposztás is felelős. A határozatlan,
cselekedni képtelen, a második nemzedék
enerváltságát magában hordozó Pjotrt, aki
ifjonti hőbörgéseit levetkőzve ugyan-úgy
fog élni, mint apja, csak kisstílűbben, nem
Reviczky Gábornak kellene játszania.
Reviczky alkatából is következik, hogy
Pjotr erőteljesebb alakká válik, mint a
Kóti Árpád által egyébként is súlytalanná,
sodorhatóvá formált Nyil. Így előáll az a
paradox helyzet, hogy a színészi
magatartás és a szöveg megszabta figura
szöges ellentétbe kerül, s ez
megváltoztatja az egész előadás lényegét,

hangsúlyait. Az a Nyil, aki az egész tár-
saságból egyedül tudja, mit akar, ener-
giája van, hogy meg is tegye, amit akar,
az besomfordál a színre, körülményesen
nyitja, csukja az ajtókat, ahelyett, hogy
sarkig tárva berobbanna.

Az ajtókkal s a színpadi térrel külön-
ben is elég baj van. Sok az ajtó és sok a
bútor, ami a színészek mozgását nehéz-
kessé, körülményessé teszi. (Besszemenov
az első felvonásban megjelenik egyetlen
mondatra - amit különben színfalak mö-
gül kellene elmondania! - s ez ajtónyitás,
kijövetel, visszalépés, ajtózárás momen-
tumokra szabdalódik; Tatjana szalmiák-
szeszes öngyilkossági kísérletekor a ki-be
rohanó Reviczky két ajtó között ide-

oda csúszkál, sasszézik, mert a lépések
ritmusához sehogyan sem igazodik a tér
ritmusa stb.) A térkihasználás problema-
tikusságára a legékesebb példa: Nyil és
Polja egymásra találása után, a félhomá-
lyos szoba egyik falához simulva, szinte

elveszve benne, ül Tatjana (Nagy Anna
alakítja vendégként). Bejön Polja, utána
Nyil, elmennek Tatjana mellett, nem veszik
észre. A szín közepén lezajlik jelenetük,
majd az előbbi úton kimegy Polja, Nyil
utánanéz. Ismét nem veszik észre Tatja-
nát. Majd elindul kifelé Nyil is, s amikor
már elhaladt a lány mellett, akkor - késve
- döbben rá: kihallgatta őket. Képtelen
szituáció, egy ötletért az egész jelenet
hitele az ár. De ehhez hasonló apróságot

Kóti Árpád (Nyil) és Sárosdy Rezső (Tyetyerev) a Kispolgárokban
(MTI fotó - Balogh P. László felvételei )



négyszemközt
bőven sorolhatnánk még. Az egyik leg-
kirívóbb: sokat esznek, isznak az előadás
alatt, úgy, hogy a tányérban, pohárban
mindig van is valami. Kétszer is moso-
gatnak ugyanakkor az ebédlőasztalon (!),
de az edényben nincs víz, azaz a mosoga-
tás már jelzett. Érthetetlen és funkciótlan
keveredés.

Végezetül s mintegy összegzésül egy
olyan zavaró tényezőről kell szólni, amely
nem csupán a rendezőt, hanem az egész
társulat hozzáállását minősíti. Valami
disszonanciát fedezhetünk fel darab és elő-
adás, színészek és rendezőt között. A drá-
ma utolsó jeleneteiben csaknem minden
szereplő a színen van. A nagy veszekedés
után ki így, ki úgy, ki ezért, ki azért elol-
dalog, elmenekül, elrohan, kimegy. Egye-
dül marad a leginkább kilátástalan sorsú
Tatjana. A debreceni előadáson minden

színész hatásos abganggal vonul le a szín-
padról, be is jön mindenkinek a taps. Ettől
azonban még azok a részek is, amelyek
szépek, hatásosak, gorkijiak voltak,
visszamenőleg megkérdőjeleződnek. És
ekkor már nem úgy vetődik fel a kérdés :
szabad-e egy pályakezdő rendezését
tovsztonogovi mércével mérni. Hiszen már
nem egy vizsgarendezésről van szó, egy
olyan vizsgáról, amely egyébként
rendkívül nehéz feladat, s amely részlet-
megoldásaiban a rendező vitathatatlan fel-
készültségét bizonyítja. Azt, hogy Rencz
Antalnak voltak gondolatai a Kispolgá-

rokról, és elsősorban tapasztalatlansága
magyarázza, hogy még nem mindig si-
került megfogalmaznia színpadon is e
gondolatokat. Az igényes darabválasztás,
az előadás egyes megoldásai jelzik: előbb-
utóbb létrejön a most hiányolt szintézis is.
Ehhez azonban az egész társulat se-
gítségére, megváltozott alapállására van
szükség.

Gorkij: Kispolgárok
(Debreceni Csokonai Színház)

Fordította: Makai Imre. Rendezte: Rencz
Antal f.h. Díszlet: Langmár András. Jelmez:
Greguss Ildikó.

Szereplők: Gerbár Tibor, Andaházy Mar-
git, Reviczky Gábor, Nagy Anna m. v., Kóti
Árpád, Novák István, Mátray Márta, Agárdy
Ilona, Sárosdy Rezső, Csíkos Sándor, Besse-
nyei Zsófia, Somorjai Éva, Szabó Ibolya,
Pagonyi Nándor.

FÖLDES ANNA

Erdélyi Antigoné --
Ronyecz Mária

Ronyecz Mária nem szeret és nem szokott
nyilatkozni. Az a híre, hogy nem is tud.
Ettől aztán mindketten zavarban vagyunk.
A riporter igyekszik meggyőzni a
színésznőt, hogy nem magánéletéről,
színházi belügyekről vagy nehezen kör-
vonalazható szakmai álmokról fogja fag-
gatni; a színésznő viszont kifejti, hogy
nem szereti a színészélet külsőségeit, sem
azokat a pályatársait, akik a nap minden
órájában színészek. Szerinte a színésznek
elég, ha este a színpadon az. A sebészpro-
fesszort sem csodálják meg az utcán, bár-
milyen művésze a maga szakmájának a
műtőasztalnál, és nem ostromolják az em-
berek panaszaikkal az eszpresszóban.

Ha most bólintok, akár búcsúzhatunk is.
Éppen ezért - vitába szállok.
 Nem igazi orvos az, aki nem áll örökös

készenlétben...
Ezt elismerem - adja meg magát Ro-

nyecz. - És nem vitatom, hogy a színészi
lét és látás rányomja a bélyegét az ember-
re. Hogy én is tudatosan figyelem az em-
bereket...

Most viszont én figyelem őt. Az arca
nyílt, a magatartása zárkózott. Mozdulatai
határozottak. Valóban, inkább sebésznek
látszik, mint színésznőnek.

Nyolc esztendeje van a pályán, ennyi idő
alatt - szerepekkel, sikerekkel, kemény
munkával - kivívta magának a jogot, hogy
eltérjen a konvencionális szí-
nésznőeszménytől. De hogyan férhetett
bele vajon ez a szabálytalan jelenség a fő-
iskolai naivaeszménybe, hogy indult el a
köztudomásúan naivák számára rendsze-
resített síneken a pályán ?

- Sehogy. Már a felvételin kilógtam a
sorból. Elsőre nem is sikerült. Az utolsó
rostán nem tudtam elhitetni magamról,
hogy bele fogok férni a skatulyába. Má-
sodszorra szerencsém volt: Ádám Ottó
felvételiztetett, aki elfogadott olyannak,
amilyen akkor voltam. Tudomásul vette,
hogy nem tudok és nem is próbálok pél-
dául énekelni. Bennem maradt az iskolai
szolfézsórák emléke, amikor altnak is túl
mély voltam, és átzavartak a fiúkhoz. Ta-
lán már akkor tüskésebb voltam, mint a
többiek.

 Nem látta-e ennek valamilyen kárát a fő-
iskolán?

-- Csak a hátrányait láttam. Az évfo-
lyamtársaim itt is, ott is szerepeltek, fil-
meztek, nagyon hamar bekerültek a for-
galomba. Rám nem volt hol és talán nem
is volt miért felfigyelni.
 Hogy viselte el mindezt?
Rosszul, de fegyelmezetten. Valaha

sportoltam is. Es kész voltam rá, hogy
levonjam a kudarcok konzekvenciáit. A
diplomaosztást követő napon átmentem a
bölcsészkarra, hogy megtudjam a
beiratkozás feltételeit. Amikor kiderült,
hogy egy nappal lekéstem a határidőt,
beletörődtem, hogy színész leszek.
 Először, ha jól emlékszem, Pécsett láttam

Giraudoux Juditjában.
- Pécsett voltam először szerződésben,

és az ott töltött két és fél év alatt kaptam
egypár nehéz szerepet.
 Judit volt a legszebb?
Nem hiszem. Túlságosan bizonytalan

volt az előadás, és ma már úgy érzem,
nekem sem sikerült elég világosan felépí-
tenem a figurát. Én a legjobban a Ba-
barczy László rendezte Kaukázusi kréta-kör
Gruséjét szerettem.
 Ötödik éve van a Nemzeti Színházban.

Milyen volt ez az öt év? Milyen volt a mű-vészi
közérzete?

- Abszolút jó.
Szótlanul jegyzek. Nem kételkedem, és

nem vitázom. De Ronyecz Mária, mintha
ki nem mondott gondolataimra felelne,
folytatja:
 Nem szeretem azokat, akik örökké

panaszkodnak, nyilatkoznak, közszem-lére
teszik a maguk színházon belüli gondjait.
Szerintem ezeket színházon belül kell
megtárgyalni, megoldani. Ha pedig valaki
úgy érzi, hogy emberileg, művészileg,
végleg nem találja meg a helyét egy
társulatban, becsületesebb és hasznosabb
is, ha elmegy. Mert valóban bénító az,
amikor két színész úgy lép ki a színpadra,
közös jelenetre, hogy előtte nem is
köszöntek egymásnak. Gyűlölöm a
lazaságot, a lustaságot, és hiszek abban,
hogy az őszinte szó sok görcsöt feloldana.
Én egyébként személy szerint úgy érzem,
hogy a szerencsések közé tartozom.
Minden szezonban volt szerepem. Néha
kettő is. De elhalmozva, elkényeztetve
azért - láthatta - nem voltam. Nekem is ki
kellett várnom a Kényeskedőket, azután a
Play Strindberget és a többit. Szezononként
egy szerep persze nem sok. De van, akire
ennyi sem jut egy hetvenhárom tagú
társulatban. Jó az is, hogy az én darabjaim
- pontosabban azok,


