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Karriertörténet
prózai véggel?

Beszélgetés Németh Sándorral

Az operettjátszásról, a műfaj elavultsá-
gáról, életképességéről vagy megújulá-
sáról folyó vitákban gyakran találkozunk a
Fővárosi Operettszínház fiatal (fiatal ?
harmincnyolc éves) színésze, Németh
Sándor nevével. Rendszerint ő a példa
egyrészt arra, hogy operettet is lehet
modernül, érzelgősség nélkül, karcosan
játszani, másrészt mindig szóba kerül, ha a
szakmai tudás, a képzettség és főleg a
mozgáskultúra követelménye esik latba.

Szerencsés alkat - mondjuk ilyenkor, és
hozzátesszük: karakterszínésznek mindig
könnyebb az operettszínpadon, hiszen
nem kell „holdfaló" szerelmes hősöket
játszania, akiket gyakran megkísért a
szentimentalizmus. Csakugyan, Németh
sportos megjelenése, energikusan laza
mozgása, ruganyossága, küllemé-nek
tipikusan a XX. század utolsó harmadának
modern fiataljaira jellemző „image"-a
eleve kizárja, hogy olyan jelenségnek
tekintsük, amihez a köznyelv-ben az
„operettes" jelző társul. Kedvünk támadna
megkérdezni: hogy kerül egyáltalán az
Operettszínház színpadára? Hiszen
látnivalóan „nem oda illő".

De hátha a kirívó jelenség a természetes?
Az a tény, hogy Németh Sándor nem tud
banális, XIX. századi vagy túl-cukrozott
lenni, nem arra utal-e, hogy ez a
magatartás az operettben is lehetséges ?
Azaz csak az operettszínházi általános
gyakorlathoz képest kirívó eset, anomália,
egy korszerűbb színházeszményhez
viszonyítva azonban hétköznapian ma-
gától értetődő.

Érdekelni kezdett, hogy ez a ma még
különösségnek számító, valójában ter-
mészetes operettszínpadi létezés csak az
alkatban rejlik-e vagy a gondolkodásban is.

- Nem végzett főiskolát. Érezte-e ennek a
hátrányát?

- Kezdetben igen, mert meg kellett egy
sor dolgot tanulnom, amire a fő-iskola
megtanít. Például beszédtechnika-órákra
kellett járnom. Másrészt, ha valaki elvégzi
a főiskolát, akkor valamiképpen ismertté
válik vagy legalábbis forgalom

ba kerül a neve a rendezők, filmrendezők,
rádiósok között. Nekem mindenhol el
kellett fogadtatnom magam.
Hányszor vágott neki a felvételinek ? -
Kétszer.
 1960-ban leszerződött Győrbe segéd-

színésznek. Olvastam valahol, hogy kisebb
prózai szerepek után a véletlen sodorta a zenés
színpadra.
 Giricz Mátyás volt a győri főrendező,

és már a fölvételi előtt azt mondta, hogy
ha nem sikerül, leszerződtet. Tizen-nyolc
éves voltam, örömmel mentem bárminek,
de akkor még szó sem volt zenés
szerepekről. Aztán egy szombati napon az
egyik táncosnak, akivel albérletben együtt
laktam, el kellett utaznia, mert meghalt az
édesapja, és valakinek be kellett ugrania a
vasárnapi két Leány-vásár-előadásba.
Mondtam a harmadik szobatársunknak,
aki szintén táncos volt, hogy kedvem
lenne beállni. O meg azt hitte, hogy
viccelek, mert ők hetekig tanulták ezeket a
táncokat. De azután mégis megmutatta a
konyhában, én meg fél óra alatt
megtanultam a három vagy négy táncot.
Nem tudom, hogy milyen színvonalon, de
másnap azért beállhattam. Aztán
elkezdtem gondolkodni, hogy ha ezt ilyen
könnyedén meg tudom tanulni, akkor
talán érdemes vele komolyabban
foglalkoznom.

- 1962-ben szerződtette a Fővárosi Ope-
rettszínház. Ez hogy történt?
 Győrben kisebb, tíz-tizenöt mondatos

szerepeket játszottam, és mivel többen
mondták, hogy van bizonyos adottságom
a tánchoz és a zenéhez, jelentkeztem
meghallgatásra az Operettszínházban.
Meghallgattak, és fölvettek mint
„táncoskomikus utánpótlást" - de nem volt
más hely, ezért az énekkarba. Akkor
egyébként Rátonyi Róbert volt az egyet-
len táncoskomikus a színházban. Először
úgy volt, hogy egy hónap múlva kipró-
bálnak valamilyen szerepben, de aztán
ebből nem lett semmi. Körülbelül más-fél
évig itt is öt-tíz mondatos szerepeket
játszottam, közben fújtam az énekkart, és
jártam beszédtechnikát, táncot tanulni.
Elkezdtem foglalkozni a hangképzéssel is,
de akkor még nem komolyan. Aztán a
Csókoj meg, Katám egyik előadásán nem
tudták egyeztetni az akkor még Pécsett
játszó Latabár Kálmánt, aki Bill szerepét
alakította. Egy hétig próbáltak valakivel,
de az utolsó pillanatban kiderült, hogy
nem megy, és az előadás napján Szilágyi
Bea megkérdezte, hogy nem tudom-e
véletlenül a szerepet. Tudtam, és este én
játszottam. Aztán ezt az elő-

adást megnézte Honthy Hanna. Akkor
csinálták éppen a Nagymama szereposztá-
sát, és az előadás után azt mondta, hogy én
fogom játszani a fiúunokáját, mert egyrészt
alkatilag is, küllemben is „jobban
passzolok" hozzá, mint az a színész, akire
eredetileg osztották a szerepet, más-részt
„ebben a fiúban van valami". Szendrő
József rendezte a Nagymamát, ez volt az
első komolyabb szerep, amit rám
osztottak. Ezzel párhuzamosan több
darabba be kellett ugranom, például Rá-
tonyi Róbert helyett, aki megbetegedett,
egy nap alatt a Csintalan csillagokba, és
ettől kezdve a színház számolni kezdett
velem.
 Ez úgy hangzik, mint egy hollywoodi

karriertörténet. Megvan ugyan a maga szép-
sége, ugyanakkor viszont azzal a következ-
ménnyel jár, hogy ezzel sikerült kimerítenie az
úgynevezett „zenés színész" kategóriáját,
aminek nálunk mellékzöngéje van. Különösen
ha valaki nem akar kifejezetten „operett-
színész" lenni, mint ahogy - ha jól tudom - Ön
sem akar. Érezte-e valamikor e „besorolás"

hátrányát?
 Bizonyos helyeken, például a film-

gyárban, igen, mert nehezebben fogadják
be azt, aki „csak" zenés műfajú színész.
Szerintem egy zenés darabban is
alapvetően színésznek, kell (vagy kellene)
lenni, azzal a különbséggel, hogy ott nem
árt, ha az ember még énekelni és táncolni
is tud. Egyébként ugyanúgy kell játszani,
pontosabban a darab stílusának
megfelelően másként és másként, mint
ahogy Shakespeare-t vagy Ibsent sem
„ugyanúgy" játsszák.

- A zenés színpadon mi dönti el a stílust ?
 A zene mindig elárulja, hogy milyen

stílusban kell énekelni és táncolni, sőt azt
is, hogyan kell a prózát mondani. Volt rá
eset például, hogy bemutattunk egy
nagyoperettet, és egy kritikus azt rótta fel
hibaként, hogy „operettesen" játszunk. Ha
a Kabarét operettesen játszanánk, az rossz
lenne. De hogyan játszszunk egy operettet,
ha nem operettesen?
 Nem tudom, hogy az említett kritikus mit

ért az operettes stíluson, de én magam
tapasztalom az Operettszínházban, hogy a
prózai részek valamilyen természetellenesen
megemelt hangon, a rendes emberi beszédnél
„egy oktávval följebb" hangzanak el. Mintha a
színészek egy része nem tudna a stilizáció-hól
(az énekbeli közlésből) átváltani a természetes
prózai közlésformára. Ez egy régi operettiskola
- vagy ha tetszik : szín-játszóiskola - rossz
hagyománya, és ilyen értelemben csakugyan
„operettes".



- Biztosan van egy rossz hagyomány is,
de lehet, hogy az ok sokkal egyszerűbb: a
mi színházunk ezervalahányszáz
személyes, és rettenetesen rossz az
akusztikája. Eleve „följebb" kell egy
kicsit beszélni, hogy hátul is értsék, mert
a szobahang a második sorig sem jut cl,
különösen, ha valami kis zene van alatta.

Szerintem másról lehet szó, nem egysze-
rűen megemelt hangerőről. E z valamiféle
affektáltság, amit részben az operettek álságos
világa hozott magával. Nem véletlen, hogy a
musicalek nagy része éppen a témaválasztás
hétköznapiságával tüntet, szemben az
operettel. A musicalek hétköznapi világa sok
helyütt jótékonyan hatott az operettjátszásra :
egyszerűbbé, emberibbé tette a játékstílust.
Érez-e ilyen értelemben különbséget az operett
és a musical között? Lehet-e azt mondani, hogy
az operett régi, elavult, a musical viszont új és
modern? Van-e például az Operettszínházban
külön operett- és musicalközönség?

Véleményem szerint nincs éles kü-
lönbség a két műfaj között, és egyre ke-
vésbé különül el a Kabaré közönsége -
mondjuk - a Violettáétól. A musical az
operettből nőtt ki. Az viszont kétségtelen,
hogy az operett esetében az igazi érték a
zene. Amiért sok esetben nehéz az
operettet játszani, az a „szüzsé" üressége.
Néha csakugyan olyan egy-egy operett,
mint a léggömb: belül semmi. Ezt a
semmit kell fölpumpálni darabbá. Sokszor
nagyon nehéz jellemet formálni a
semmiből, de mindig törekedni kell rá.

- Lényeges kérdés: drámának kell-e tekinteni
az operettet?

- Feltétlenül.
Akkor ebből az következik, hogy ma már

nem lehet az operettet a „régi módon" játszani,
amire néhányan már rájöttek a ját-szók közül, s
ha a nézők közül is minél többen rájönnének,
akkor kialakulhatna egy „forradalmi helyzet" az
operettjátszásban. Vagyis a kérdés az, hogy
van-e lehetőség az operettet úgy játszani, hogy
ne a bonvivánról és a primadonnáról, illetve a
táncoskomikus-ró/ és a szubrettről szóljon, akik
a lehető legjobb színvonalon e/éneklik és
eltáncolják kettőseiket, majd valahogy
átevickélnek a prózai részeken, hogy minél
előbb eljussanak a következő számig. Nem
állítom, hogy huszonöt évvel ezelőtt csak így
játszottak operettet, de éppen akkor - és éppen
az operettjátszás legnagyobb egyéniségei -
kialakítottak egy tartalomtól függetlenedett,
technicizált, gépies formát, amely nem drámai
helyzeteket igyekezett teremteni, hanem
bizonyos sablonos operetthelyzeteket. Példán/a
Csárdáskirály-
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ő első felvonásában Cecília érkezésének
indig tapsos bejövetelnek kellett lennie:

öltűnő megérkezésnek, lehetőleg egy lépcső
etején. Ez azonban ellentmond a drámai
elyzetnek, hiszen Cecília föltűnésmentesen,
nkognitóban érkezik az orfeumba, úgy, hogy
ehetőleg senki se ismerje meg. Ha a színésznő
operettesen" érkezik -úgy látszik, mégiscsak
an esztétikai jelentése annak, Hogy valami
perettes -, akkor már nem lehet szó drámáról.
- Ez lényeges kérdés. Én a magam ré-

zéről sohasem a táncoskomikust igyek-
zem játszani, mindig X. Y. valakit kell
átszanom, akinek teljes élete van, még ha
z nincs is megírva a szerepben. Ez elég
ehéz, mondjuk, egymás után öt
arabban, amelyekben még a monda-tok
s nagyjából azonosak. Mindig ki kell hozzá
alamit találni. A prózai szerep azért
ölüdülés, mert ott „csak" azt kell
ljátszani, ami meg van írva, más kérdés,
ersze, hogy ez a „csak" sokszor a leg

nehezebb. Másrészt az operett- vagy
musicaljátszásban már valamelyest ruti-
nom van, a prózai színpadon pedig még
tapogatózom.

- Tulajdonképpen a színház ott kezdődik,
hogy el kell játszani azt, ami „nincs meg-írva".
A szövegalattit. Cecília szituáció/a a
Csárdáskirálynő első felvonásában például
megegyezik Rahyevszkaja Cseresznyéskert-
beli szituációjával: visszaérkezik ifjúkora
színhelyére, ahol boldog volt. Persze sem a
figurának, sem a darabnak nincsenek olyan
mélységei, mint Csehovnál, de hogy valamiféle
belső drámát érzékeltetni lehet, arra jó példa a
kaposvári Csárdáskirálynő-előadás, illetve
Olsavszky Éva Cecília-alakítása. Visszatérve az
ötvenes évek operettjátszásához: azért abban a
tapsot provokáló, sablonos-gépies eszközökkel
dolgozó stílusban nagyon kellett tudni a
szakmát. Igaz legendák keringenek arról, hogy

éppen a legnagyobb egyéniségek milyen
aggályos pontossággal és fárad-hatatlanul
dolgozták ki (és össze) szerepük

onthy Hanna és Németh Sándor a Csárdáskirálynőben (Fővárosi Operettszínház)



Jegor Szamszonovics (Németh Sándor) Rozov A
siketfajd fészke című darabjában

részleteit, a tánclépéseket, a sasszékat. Ez a
szakmai igényesség mintha eltűnt volna. Ma
nem divat karbantartani a színészi esz-
közöket, a hangot és a mozgást, ami - tisztelet
a kivételnek - lemérhető a teljesítménye-ken.
Mi ennek az oka? Olvastam egyszer, hogy
amikor az Operettszínház rendszeres
tornaórákat hirdetett, egyedül jelent meg a tár-
sulat összes férfiszínésze közül.

- Igen, ez így volt. Tudomásul kell
venni, hogy „zenés színésznek" lenni

munkaigényesebb dolog, mint prózai
színésznek lenni. Ahhoz, hogy én estén-ként
énekelni tudjak, naponta egy órát

kell szánnom hangképzésre. A mozgással
ugyanez a helyzet: ha csak úgy, „helyből

"

nekimennék egy olyan orosz tánc-nak, mint

a Violettában, azzal, hogy „én ezt úgyis

tudom", akkor esetleg az első guggolás
után ott maradnék szakadt izommal. Tehát

legalább napi húsz-harminc percet kell
intenzívebben mozognom ahhoz, hogy

megfelelő fizikai állapotban tartsam

magam. Es akkor még nem tanultam semmi
újat.
 Külföldön milyen tapasztalatai vannak

ugyanerről? Az elmúlt szezonban föllépett a
bécsi Raimund Theater Csárdáskirálynő-
előadásán, és az ottani kritikusoktól a musi-
calkategóriában megkapta a legjobb férfi-
alakítás megosztott díját.

 A Raimund Theaterben elsődleges a

zenei megformálás. Aki nem tud énekel-ni,

az nem rúghat labdába. Számomra az volt a

legkellemesebb, hogy e tekintetben
megütöttem a mércéjüket. Ami a mozgást
és a „színjátszást" illeti, úgy érzem, eleve
nyert ügyem volt, mert ezt jól csinálni ott

nagyobb meglepetés, mint nálunk. Talán
ennek köszönhetem, hogy jövőre meg

akarnak hívni egy Kurt Weill-musical egyik

férfifőszerepé-re. Annak idején Danny
Kaye játszotta.
 Színházilag rosszabbak Bécsben a zenés

előadások, mint nálunk?
- Nem rosszabbak, csak valahogy szür-

kébbek, polgáribbak, konvencionálisab-
bak. A Volksoper Denevérje például

egyaránt gyönyörűen „szól" lent a

zenekarban és fent a színpadon, de az

előadás három óráját mégiscsak végig-

unatkoztam. Az volna jó, ha elérhetnénk az

ő zenei színvonalukat, és ugyanakkor
korszerű színházat is játszanánk.

- Elég reményt ad-e erre a főiskolai „ze-
nésszínész"-képzés ?

- Az a gyakorlat semmiképp, hogy akit

nem vettek fel a főtanszakra, el-mehet a

zenés tanszakra. Itt kezdődik a hátrányos
megkülönböztetés. Ha fontos a

„zenésszínész"-képzés, akkor fő-

tanszakként kellene indítani. Vagy ami

még kézenfekvőbb: „általános színészeket"
- mondjuk egyszerűen így: színészeket -

kellene képezni, és menetközben
továbbképezni azokat, akikben az átla-
gosnál több zenei tehetség mutatkozik.

- Véleményem szerint a "zenés színész"

kategória mögött az a már említett korsze-
rűtlen szemlélet húzódik meg, hogy az operett-
játszáshoz elég, ha a színész szépen elénekli
az énekszámokat. A hagyományos operettek
egy része éppen erre van „kitalálva", leg-
alábbis ami a bonvivánt és a primadonnát
illeti. Tudniillik sok esetben nincs is mit ját-

szaniuk. Például a Csárdáskirálynőben -
színházi értelemben - Edvin és Szilvia há-
látlan szerep. Emlékszem, engem szigorúan
megróttak, amikor egy Csárdáskirálynő-
előadásról szólva azt írtam Edvin és Szilvia
alakítóiról, hogy megoldották hálátlan szere-
püket. Nevetséges dolog -- így hangzott a

A Mágnás Miska az Operettszínházban (Kovács Zsuzsa és Németh Sándor)



tromf -, hiszen ők a főszereplők, a Csárdás-
királynő róluk szól, ők éneklik a leghíresebb
számokat...

- A Csárdáskirálynő csakugyan arról szól,
mint ahogy minden operett, hogy egymáséi

lesznek-e a bonviván és a primadonna.. .
- Csakhogy ettől még mindkettő lehet há-

látlan szerep. A Moliére-vígiátékok is az ifjú

szerelmesekről szólnak, ott is az a tét, hogy
milyen csellel lesznek végül egymáséi, de ennek
ellenére sem tartoznak a körülrajongott
szerepek közé. Marian vagy Valér a Tartuffe-
ben egyetlen fiatal színésznek sem a
szerepálma. Kétségtelen, hogy a Csárdás-
királynő Szilviája és Edvinje legalább éne-
kelhet, de ettől még sápadtak, élettelenek
maradnak. Bóniban és Stáziban több az em-
beri, életteli vonás, ennek megfelelően eljátsz-
hatóbb figurák, és az ember hajlamos úgy

érezni, hogy inkább róluk szól a Csárdás-
királynő.
 Ez kétségtelenül így van. Nekem azt

mondta egyszer egy szeretett és tisztelt
idősebb kollégám, hogy figyeljem meg: a

közönség és az erős komikusegyéniniségek
„nyomására" a Csárdáskirálynő-
előadásokban fokozatosan előtérbe kerül a

„komikus vonal". És talán még azért is,
mert a bonviván és a primadonna szí-

nészileg nem mindig tudják elég erőtel-
jesen képviselni a drámát. Az ő szerepükből
egyre többet kihúztak, mondván, hogy jól
énekelnek, de a prózát gyengén mondják.
A „komikus vonalba"

pedig inkább még

beírtak, mert hogy milyen jól csinálja az a
színész, meg milyen jókat mond. . .

 Ez is azt mutatja, hogy a hálátlan sze-
repből érdemes húzni, a hálás szerepet érde-
mes továbbfejleszteni. Nem valószínű ugyanis,
hogy valami sorozatos véletlen folytán csak a
táncoskomikus szerepkörre születtek nagy
egyéniségek, a bonvivánéra vagy a primadon-
náéra nem. Valószínűbb, hogy ebben az eset-
ben a szerep is fejleszti az egyéniséget, tudni-
illik Bóniból vagy Stáziból „lehet csinálni
valamit", Edvinből és Szilviából nemigen, leg
följebb szépen el lehet énekelni.

 Éppen ezért kell szépen elénekelni.
Egyetértek azzal, hogy az operettben a

rosszul megírt emberi drámát igyekezni
kell annál jobbat' eljátszani, viszont a jól
megírt zenét kötelező jól elénekelni. Ezért

kardoskodom amellett, hogy a zene szak-

mailag kifogástalanul szólaljon meg.
- Ebben nincs közöttünk vita. Ami azonban

a "komikus vonal" eluralkodását illeti, nem
pontosan erre gondoltam akkor, amikor Bónit
eljátszhatóbbnak mondtam Edvinnél. A
táncoskomikus szerepének "továbbfejlesz

téséből" jöttek létre főként az ötvenes-hat-
vanas évek vidéki operettelőadásaiban azok
a Bóni-, Miska- stb. karikatúrák, amelyek
sokszor alpári, dalitársulati színvonalon
utánozták e szerepek nagy egyéniségeinek ki-
váló szakmai tudással létrehozott sémáit.
(Mert azért ne feledjük, hogy ezek is sémák
voltak.) A fordulatot az hozta, amikor
egyesek ebből a lealacsonyított sémából
vissza-tértek az emberábrázoláshoz. A z Ön
hatvanas évek végi Bónija közéjük, tartozik.
A z t hiszem, ez volt az első igazi nagy
kiugrása. Melyek azok a szerepek, amelyeket
folytatásnak tekint?

Bónit még igazi nagy csapatban ját-

szottam. Honthy Hanna volt Cecília.
Utána filmen is eljátszhattam, Anna Moffo
és René Kollo partnereként, amitől kül-
földön is „kelendőbb" lettem. Ez idő tájt

jött a Mágnás Miska címszerepe, a Pom-

padour, majd a musicalek. A Hello, Dolly

számomra nem volt a legsikeresebb; a

West Side Story karakterben jobban sike-

rült, de ott hangi problémáim voltak, mert
a szerep nekem túlságosan mélyre van

írva; a Kabaré Konferansziéjában, úgy

érzem, összefoglaltam, amit eddig
megtanultam az operettben és a musical-
ben, másrészt szuggesztív drámai anyaggal
dolgozhattam.

- Hogyan képzeli el a színészi jövőjét, kü-
lönös tekintettel arra, hogy az elmúlt évadban
A siketfajd fészke című Rozov-darabban
komolyabb prózai feladatot kapott, és sike-
resen oldotta meg?

- Ez a fajta prózai színpadi kirándulás, ha

rendszeressé válik, egyelőre tökéletesen
kielégít, mert úgy érzem, hogy segíti

operettszínházi munkámat. Természete-
sen arra is gondolnom kell, hogy az előre-
haladott kor nem kedvez annak a sze-

reptípusnak, amelyet a zenés színházban

képviselek. Magyarán, nem akarok ki-

öregedett táncoskomikus lenni, szeretnék
váltani. Illetve szeretnék úgy dolgozni,

hogy ne kelljen váltani, csak el-hagyva az

éneket és a táncot, tovább lehessen „színt
játszani".

- Elképzelhető ez hosszú távon anélkül,
hogy színházat váltson? Még ha az egyezte-
tési nehézségek áthidalhatók is, az egyes tár-
sulatok közötti cserék, illetve szerepre szóló
meghívások. elég ritkák. Játékszín pedig csak
egy van. n viszont nem olyan különleges
alkat (mondjuk ötven és hatvan év közötti, jó
tartású, markáns hős), akiben hiány mutat-
kozna. Magyarán: nem szándékozik elszer-
ződni az Operettszínházból?

- Előbb-utóbb erre valószínűleg sor kell
hogy kerüljön. Most még nem. De hosszú
távon szívesen követném azokat a nagy

elődeimet, akik a prózánál kötöttek ki:

Rátkai Mártont, Feleki Kamillt, Páger
Antalt.

- A fölsoroltak csakugyan jó nevek, köve-
tésre érdemesek. Sok sikert kívánok hozzá.

Számomra a beszélgetés érdekes para-
doxona, hogy amíg Németh Sándor mo-
dern, hétköznapi megjelenése és színpadi
magatartása az Operettszínházban kirívó,
és ez nyilván segítette kiugrását, addig
ugyanez a prózai színpadon nem számít
előnynek, hiszen természetes. De csak-
ugyan természetes? Bőviben vannak-e
színházaink a harminc-negyven közötti,
nem „operettesen" elpuhult férfikarak-
tereknek ? Mindenesetre érdemes eltű-
nődni ezen.

Személyes meggyőződésem egyébként,
hogy Németh Sándornak prózai színház-
ban a helye.

Németh Sándor mint Konferanszié a Kabaréban (lklády László felvételei)


