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„Egy jó színháznak
mindent kell játszania..."
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- Rögtön a főiskola elvégzése után jelen-
tős főszerepeket játszott a Nemzeti Szín-
házban. Már akkor több cikk jelent meg
önről. Mi az, amit már ebben az időben
meg tudott mutatni magából, amiért ilyen
hamar tehetségesnek nyilvánították?
 Hogy énbennem mi volt, azt nem

tudom. Az élet megadta nekem, hogy
olyan emberek voltak a tanáraim, akik
észrevettek bennem valamit: ott volt
Várkonyi, Nádasdy, Marton, Major, akik
alakítottak. Igen, én főiskolásként már
egészen nagy szerepeket játszottam a
Nemzetiben. Élőször az V. Lászlót a
Czillei és a Hunyadiakban, aztán Karl
Rossmannt Kafka Amerikájában, aztán
jött A félkegyelmű Miskin hercege és az
Athéni Timon címszerepe.

 Ez a pályakezdés kivételesnek szá-
mított?
 A mi osztályunk rendkívüli osztály

volt. Például Huszti Péter, ugyancsak
főiskolás korában, igen jelentős szerepe-
ket játszott Ádám Ottónál, Kovács István
sokat dolgozott a Vígszínházban, Tahi
Tóth László is temérdek feladatot kapott.
Nem tudom pontosan, mi volt ben-nem,
az biztos, hogy nagy volt bennem az
akarás, nagyon érdekelt minden. Ezért
alakult úgy, hogy már korán rendezget-
tem, aztán ezt észrevették. Várkonyinál
minden gyakorlatnak volt egy rendezője,
egymást rendeztük.

 Színész szakon?
 Igen, valahogy azok a dolgok, ami-

ket én csináltam, megtetszettek Várko-
nyinak. A második év vége felé egészen
komoly jeleneteket is rám bízott, majd
szólt Nádasdy Kálmánnak is, hogy nézze
meg. Ők mondták, hogy ostobaság lenne,
ha nem rendeznék a színészet mellett. Ha
ők nem látják meg ezt az adottságomat,
bizonyára soha nem leszek rendező, mert
akkor még nem érdekelt a rendezői pálya.

 Nem „szépfiú" alkat, az ilyen típusú
színészek pályája általában rosszul szokott
indulni. Nekik szokták mondani, hogy várj
tíz évet, majd hozzáöregszel a neked való
szerepekhez.
 Azokat a szerepeket, amelyeket én a

pályám elején kaptam, bárki eljátszhatja,
nem kötődnek hősi alkathoz. Ha jobban

megnézzük, nem is hősök, mindnyájan
kicsit ideges alkatú, rendkívül érzékeny
alakok. Az efféle antihős akkor divatban
volt. Ezek azok az alakítások, melyekre
akkori vagy újabb ismerőseim máig em-
lékeznek.

 Mondta, hogy olyanoktól tanult, akik-
től igazán lehetett. Mit lehetett tőlük tanulni?
Akkoriban még nem szidták a főiskolát?

 A főiskolán mindig van elégedet-
lenség. A mai - nem tudok jobb szót -
„leprázásával" viszont nemigen értek
egyet. Ma is oktatnak rendkívül jó erők,
mellettük mások is. Ez régen is így volt.
Én valóban szerencsés voltam. Abban az
időben a rangot még nem nézték le. Ha
ma valaki rangos művész, az a fiatalság
szemében kicsit degradáló, nálunk ez még
nem így volt. Várkonyitól olyan művészi
önállóságot tudtunk megtanulni, ami pá-
ratlannak mondható. A többi osztályban
is voltak komoly, jó képességű tanárok,
de azért talán nem véletlen, hogy egyik-
ből se jött ki annyi tehetséges ember,
mint az ő osztályaiból. Ridegen a mes-
terségre oktatott. Semmi „gőz", lelkizés
nem volt. Aki az első év végén egy dupla
spétet nem tudott megcsinálni, az meg-
nézhette magát. Élmondta, hogy azért
igényli az önállóságunkat, mert nem biz-
tos, hogy mindig jó rendezők dolgoznak
majd velünk, s az ő növendékeinek ebben
az esetben is meg kell majd állniuk a
helyüket. Ezért rendeztük egymást. A
színésznek rendezőként is kell hogy
működjék az agya, arra az esetre, ha a
próbán úgy érzi; egyedül van a színpa-
don. A másik meghatározó személyiség
az életemben Nádasdy Kálmán. Mi vol-
tunk az utolsó rendezőosztály, amelyet ő
még végigvitt. Amikor bennünket ok-
tatott, akkor már nem rendezett. Fan-
tasztikus, hogy mi maradt még benne, s
mindezt kiélte az óráin. Ezért mehettek
élményszámba a foglalkozásai. Úgy ala-
kult az élete, hogy mindent kicsit előbb
hagyott abba. Az első adandó alkalommal
fölhagyott a gyakorló rendezéssel,
otthagyta az Operaház igazgatói állását,
aztán rektor lett, majd erről is lemondott.
Végül már csak óraadóként járt be a
főiskolára. Ebben is van valami hallatla-
nul bölcs dolog. Attól, hogy már csak
tanított, az, amit ő csinált, több volt, mint
oktatás. A szó jó értelmében az ő
„önmegvalósítása" volt. Az első pillanat-
tól gyakorlati oktatást kaptunk tőle. Na-
gyon leszűkültek az asztal melletti órák,
ahol végül is csak elemeztünk, elemez-
tünk, elemeztünk. Ilyenkor rendkívül
okosakat mondtunk, nagyon érdekes el-

képzeléseket alakítottunk ki, csak aztán
nem tudtuk, hogy mit csináljunk, ha be-
jön két ember a színpadra, azt már nem
is merem mondani, hogy esetleg három.
Azt hiszem, mindannyian kellemes bor-
zongással emlékezünk vissza azokra az
órákra, amikor már lekerültünk az Ódry
Színpadra, és a főiskolásokat rendeztük.
Nádasdy beült a hátunk mögé. Az ember
két tűz között volt. Egyrészt rendezni
kellett a színész főiskolásokat, másrészt
hátulról egy sátáni suttogó hang - nem
azt mondta, hogy mit kellene mondanunk,
hanem azt, hogy most kellene valamit
mondani. Nem érzi? Rettenetes, izzasztó
órák voltak. Nádasdy volt az életem-ben
a legjobb főrendező. Amikor már
előadásokat csináltunk, lejött, és egy
gyenge állapotban lévő művet négy óra
alatt úgy át tudott rendezni, rosszból
jóvá, hogy eközben csak gratulált min-
denkinek. Rejtély, hogyan csinálta. Meg
tudta nyomni egy előadáson belül azokat
a gombokat, amelyektől egyszerre csak
mindaz, ami idáig nem működött, műkö-
dőképes lett. Ehhez neki mindig elég
volt maximum négy óra. Ráadásul mind-
ezt úgy csinálta meg, hogy ha volt az ille-
tőnek valami elég erős elképzelése, ezt
nem rombolta össze. Ha nem volt, akkor
ő épített, de sohasem nyúlt bele brutáli-
san az előadásokba. Nem mondhatom,
hogy beavatkozásától minden egészen
más lett, mint amit akartam: az lett, amit
elképzeltem, csak sokkal jobb. Ezt még a
mai agyammal sem tudom felfogni...
 Más tanár nem volt ilyen fontos az

ön számára?
 Nekem nagyon lényeges volt a Gáti

Jóska bácsi is. Rigorózus professzor volt,
rettegtünk tőle. Nekem azonban ma is
hasznomra van az a precizitás, melyet
tőle megtanultunk. Azt, hogy nem sza-
bad lenézni egyetlen írásjelet sem. Ő vala-
mivel ortodoxabb látásmódú volt, mint a
többiek. Most már látom, a Várkonyi
mellett milyen jó volt, hogy egy abszolút
másféle szemléletmóddal is találkoztunk.
 A Nemzeti Színházban fiatalon na-

gyon komoly szerepeket játszott, akkori
nagyságok partnereként. Ez nyilván nem
volt egyszerű.
 Nem, de akkor én ezt nem éreztem.

Ha ma visszagondolok erre, végigfut a
hátamon a hideg. Akkor nagyon naivan
csináltam mindent. Bizonyára utáltak;
naná, hogy utáltak! Ha egy ennyire fiatal
ember bekerül egy olyan együttesbe, ahol
van vagy nyolcvan művész, és ő játszik
ilyen méretű szerepeket, akkor kellett,
hogy legyenek irigyei. Azok azonban,
akik-



kel együtt dolgoztam, rendkívül segítő-
készek voltak. Lehet, hogy ez az én érde-
mem is. Talán ők is rájöttek: megéri. Az
első próbákon még meglepődtem, hogy az
az ember, akit én eddig csak bámultam a
mozikban, most egyszerre csak itt áll, és
próbálunk. Talán ők is megéreztek
bennem valamit.

 Milyen volt akkor a Nemzeti?
- Ez volt a híres, nagy, kétarcú Nem-

zeti. A Major-Marton-féle. A kultúrpoli-
tika kitalálta azt a „zseniális dolgot",
hogy két főrendező legyen egy műhely-
ben. Ráadásul még nagyon különböző
arculatú rendezők. Én Marton Endrénél
indultam, ő adta nekem az V. Lászlót és
az Amerikát is. Miskint Egri István ren-
dezésében játszottam, ebben vett észre
engem igazán Major. Ettől kezdve bon-
takozott ki a mi kapcsolatunk, amely
aztán sok éven át meghatározta az élete-
met. Marton Endrének is sokat köszön-
hetek. Ő rágódóbb és ezért indulatosabb
alkat is volt. Rossz néven vette, hogy
Majornál játszom, úgy érezte, hogy elha-
gyom. Ettől kezdve nála nem is játszot-
tam, kivéve egyszer, amikor be kellett
ugranom.

 Azért furcsa ez, mert ha Major szere-
pet ajánlott, akkor nem hiszem, hogy ön
nemet mondhatott volna.
 Nem, nem mondhattam volna. De

nem is akartam. Nem én voltam az egyet-
len, akivel ez történt. Az együttes is két
részre oszlott. Voltak olyanok, akik csak
Majornál, voltak, akik csak Marton End-
rénél játszottak, és volt két-három nagy
egyéniség, aki mindkettőnél. Ezek akko-
riban olyan sztárokként működtek, hogy a
főrendezők nem engedhették meg ma-
guknak, hogy lemondjanak róluk. Major
körül kikristályosodott egy kis csapat,
Törőcsik, Sztankay, Gelley, Csurka Lász-
ló, jómagam. Major nekem is, mint annyi
másnak, az iskola utáni mestert jelen-
tette. Harsány teatralitása - talán azért is,
mert nemcsak rendezőként, hanem
mindig játékosként is nézett egy elő-adást
- hozzám közelebb állt, mint Marton
ugyancsak értékes, de más jellegű
előadásai. Major nagyon játékoscentrikus
rendező volt, nagyszerűen instruált,
remekül tudott előjátszani.

 Ezt sokan nem szeretik.
 Sokan nem, hát elég ostobák. Ná-

dasdy mondta, hogy minden emberben
addig lehet lapozni, amennyi lap van
benne, és amíg a rendező lapozni tud. Én
nem tudhatom, hogy bennem hány lap
van, a rendező lapozza fel. Igen ám, csak-
hogy minden ilyen lapozás végül is atro

citás. Ugyanis minden instrukció úgy
kezdődik, hogy „ez így nem jó". Ez így
van akkor is, ha ezt nem mondják ki. Az,
aki menekül az instrukciók, az atrocitá-
sok elől, akár színész, akár rendező, az
gyenge ember, gyenge művész, vagy
éppen nincs jó állapotban. Az igazán jó
művészt csak az érdekli, hogy mi az, ami
rossz. Mondok egy példát. Gobbi Hildá-
nál nem lehet instruálni azt, ami jó. Az
ember néha, amikor diplomatikus akar
lenni, elmondja, mi az, amitől el van
ragadtatva, mi az, ami óriási. Utána hoz-
záteszi, hogy de ott azt a valamit még
meg lehetne csinálni. Gobbi nem hagyja
mindezt végigmondani, elég tapasztalt
ahhoz, hogy pontosan tudja, mi az, ami
jó. Ilyenkor integet, hogy ezt nem kell
elmondani, azt mondd meg, arni rossz.
Tehát úgy gondolom, hogy aki nem fogad-
ta el Major instrukcióit, az az esetek több-
ségében nem volt igazán bátor művész.

 Sokan Majort nem tartották jelentős
rendezőnek. Fantasztikusnak tartották a
próbáit, de úgy vélték, hogy bár minden
előadásában volt néhány remek ötlet, az
előadások többsége nem volt igazán míve-
sen kidolgozva: a koncepció nem volt min-
den szereplő vonatkozásában egyformán
kimunkált. Mintha az ön rendezéseiken is
valami hasonló történne...

 Azt hiszem, Peter Brook írja valahol;
minden próbára azért van szükség, hogy
trambulin legyen ahhoz, hogy a előadá-
son repülni tudjunk. Híve vagyok a preci-
zitásnak addig, amíg az a trambulin sze-
repét betölti, de akkor már nem, amikor
lehúzza a színészeket. Ezt én is rendezői
„drillnek" érzem. Nádasdy azt mondta, a
próba nem azért van, hogy a rendező
rendezzen, a próba azért van, hogy ott
valami létrejöjjön. Ehhez a rendezőnek
meg kell választania a megfelelő embe-
reket és azt a metodikát, melyet az együt-
tes, az egyes emberek igényelnek. Attól,
hogy én leülök olvasópróbára, mert egy
igazgató megbízott, hogy én csináljam
meg a szóban forgó darabot - attól még
nem leszek senkinek a rendezője. Munka
közben megérezhető, hogy mikor válok
az egyes színészek rendezőjévé: akkor,
amikor már elhiszik, amit mondok, és egy
idő után már igénylik is. Ha ez az állapot
nem jön létre, akár az együttes, akár az
egyes emberek vonatkozásában, akkor az
régen rossz. Olyankor „betonozok":
lerakom az egész alapjait, betonozok
egyes embereket, képeket, hogy ne
legyen nagy baj; de látom, hogy igazán
nem tudunk előbbre jutni. Az, ha nem
fogadnak el rendezőnek, ha ellenállást

kell legyőznöm, nagyon rossz dolog, és
én nagyon nem kedvelem ezt a helyzetet,
elmegy a kedvem a darabtól is és az
előadástól is.
 Ön a 25. Színházban, a sok fiatal kö-

zött, azon kevesekhez tartozott, akik már
régebben a pályán voltak. Olyanok között
dolgozott, akik nem biztos, hogy tisztelték
a nagy neveket. Nyilván ott is ellenállást
kellett legyőznie.
Végül is, megalakulásuk pillanatától

mellettük álltam. Hosszú vívódások után
mentem el a Nemzetiből. Az volt az ér-
zésem, hogy a Nemzetinél beszűkültek
azok a lehetőségek, melyek addig adottak
voltak. Néha eljátszadozom a gondolattal,
hogy mi lett volna, ha nem jövök el akkor
onnan. Biztos, hogy sokkal jobban
beszűkültem volna. A 25. Színház-nak
volt egy néha jó, néha rossz értelem-ben
vett amatőr látásmódja. A 25.-ből a
kezdetekben hiányzott a profizmus
igénye is. Miközben állandóan hangoz-
tatták, hogy a 25. Színház profi igények-
kel lép fel, sokkal inkább működött az
emberekben az, hogy ki az az Iglódi? De
nem csak az, hogy ki az az Iglódi, hanem
az is, hogy ki az a Major? Abban a világ-
megváltó lendületben, mellyel nekifu-
tottak ennek a pályának, elsődleges volt,
hogy minden rossz, ami régi. Akárhány
éves lehettem tehát én is, „réginek" szá-
mítottam, és régimódiként működtem. Ez
nagyon jó dolog, sok benne a hasznos
energia, amit meg lehet lovagolni, ami
nagyon jól kihasználható. A baj abból
lett, hogy rengeteg ember nem akarta
megérteni, mi az, amit nem tud. Nagyon
érdekes, hogy a 25. színházi amatőrökből,
stúdiósokból akkor vált érdekesebb
művész, amikor a Népszínházból sokak-
nak vidékre kellett menniük, és a legor-
todoxabb helyeken rá kellett jönniük arra,
hogy mit nem tudnak.
 Mindezt okozhatta félig-meddig az

amatőrhagyomány is. Sok volt akkoriban
az úgynevezett „csoportos" produkció, a
közös alkotás, melyek nem igényelték iga-
zán az egyéni színészi teljesítményeket. Ez
bizonyos fokig érvényes volt az ön ottani
rendezésére is.
 Ez oda-vissza működő hatás. Az

embereknek egyszerűen tudomásul kel-
lett vennie azt, hogy milyen együttes áll a
rendelkezésére.

Tréfásan azt szoktam mondani: voltak
olyan rendezések, hogyha akadt egy srác,
aki jól fütyült, akkor azt kapta instruk-
cióba, hogy fütyüljön. Lehet, hogy ezt
aztán mint az előadás egyik zseniális
momentumát említették meg, holott tel-



jesen esetleges volt, és kínunkban találtuk
ki. Természetesen volt ott néhány nagyon
erős egyéniség is. Jobba Gabi, Jordán
Tamás, Kristóf Tibor, Zala Márk stb.
Nem rájuk érvényes az, amit el-mondtam.
Én el tudtam volna képzelni valami
kivezető utat a színház fent vázolt
helyzetéből: azt, amit a Cserepes Margit
házasságával elkezdtünk. Ebben az elő-
adásban az abszolút profizmus össze volt
olvasztva és elegyítve ezzel az amatőr
lendülettel. Az életemet - mint minden-ki
más életét is - végigkísérik a hatalmi
harcok. A Nemzetiben Major és Marton
harca nemcsak művészi, de hatalmi harc
is volt egyben. Amikor eldőlt egy admi-
nisztratív intézkedéssel, hogy ki lesz az
igazgató, két év után úgy éreztem, jobb,
ha eljövök onnan. A 25. színházbeli évek
végére is hatalmi harc tett pontot. A
hatalom eldöntötte, hogy a Várszínház kié
lesz. A miénk lett, nem kapta meg a
Nemzeti. Végeredményben olyan komp-
romisszum jött létre, hogy a Várszín-
házat abban az esetben kapjuk meg, ha
összeolvadunk a véleményem szerint
életképtelen Déryné Színházzal. Ez nem
művészi megítélés. Máig is gondolkodom
azon - leéltem ott is néhány évet az
életemből, és láttam a munkájukat -, hogy
manapság, amikor van televízió meg
videó, szükség van-e egy ilyen típusú
utazó együttesre.

 Nem hiszem, hogy ma már bárki is

„szerelemből" dolgozna ott. How úgy
érezné: feltétlenül kis falvakban kell ját-
szania.
 Nem akarom megbántani a kollégá-

kat. Néhány nagyon jó művész van ott ma
is, meg volt annak idején is, amikor mi
velük összeolvadtunk.

 Nyilván egészen mást képviselt a 25.
Színház, melyben sokan valószínűleg még
ekkor is hittel dolgoztak, és mást ez a tár-
sulat, melyben sokan bizonyára csak kény-
szerből voltak.
 Mindenesetre semminemű művészi

alapja nem volt annak, hogy mi össze-
olvadjunk. Nem tudtuk, mit kezdjünk
egymással. Lényegében a tüzet és a vizet
párosították.

 Volt valami nagy népszínházi kon-
cepció, ha jól emlékszem, külföldi minta
alapján.
 Mechanikus elképzelés volt. Valljuk

be, hogy a 25. Színház experimentális
jellegű, kisszámú nézőre méretezett mű-
helyként működött, és akkor működött
jól, amikor ezt csinálta. Nem volt mély és
alapos művészi előkészítése annak, hogy
mit csináljon. Nem tudtuk, hogy mit aka-

runk. Erre egyszerűen nem volt idő. Arra
ugyanis minimum egy évet kellett volna
adni, hogy egy másik épületbe átköltöz-
vén egy másik struktúrát dolgozzon ki a
színház, nekünk viszont, azt hiszem, két
hónapunk volt az új struktúra kialakítá-
sára. Ezt a népszínházi koncepciót egy
körülbelül kétszáz férőhelyes, nagyon elit
helyen lévő épületben nem kellett volna
erőltetni. Ha a 25. a maga útján halad, elit
nézőknek játszott volna, vagy legalább
elhatározza azt, hogy kinek akar játszani:
akkor talán az ügy életképesebb lett
volna. Az egyetemisták nem jöttek fel a
Várba, mert nekik az „procc" hely volt. A
sznob nagypolgároknak pedig - nem
tudom más szóval mondani - nem
kellettek azok az előadások, amiket mi
kínáltunk nekik.

 Emlékszem például e kezdeti időkből
nagyon kínos Cseh Tamás-estekre a Vár-
ban. Oda lett a hangulatuk, szinte meghal-
tak az előadások.

 Igen, de aztán ez oldódott mindkét
részről. Az első időszakban, amikor meg-
kaptuk az épületet, közutálatnak örvend-
tünk. Cseh Tamás akkor nagyon népszerű
és ismert művész volt, mégis fellépett
gyér házak előtt. De a későbbiekben elő-
fordult, hogy a műszakot kellett kivezé-
nyelnünk a tömeg visszatartására, annyian
akartak bejutni az estjére. Vannak jó
előadások, és vannak rosszak. Általában
az első tíz előadás azért nem szokott üres
házak előtt menni: annyi ember eljön
megnézni még azt is, hogy milyen rossz
egy előadás. Ott elértük, vagy elérték azt,
hogy már a második előadást üres házak
előtt játszottuk. Egyszerűen azért is utál-
tak minket, mert mi kaptuk meg az épü-
letet. Ezt akkor nem láttam, mindezt csak
a mai eszemmel tudom már. A Várban
egyébként nem éreztem magam nagyon
jól. Fontos élmény volt ott számom-ra, az
Egy fő, az egy fő egyik főszerepe. Akkor
éreztük mindnyájan úgy, mintha hosszú
mély vízi tartózkodás után megint csak
oxigénhez, levegőhöz jutnánk. Az-tán
megint kívülről jött döntések miatt
váltanunk kellett, éppen akkor, amikor
már kezdett kilábalni a kátyúból az együt-
tes is és az egyes emberek is. Szerintem a
magyar kultúrpolitika akkora késésben
van, hogy épp az életképessé váló együt-
teseket öli meg. En azért nem szégyellem
a Vízkereszt-rendezésemet sem. Kezdtek
komoly alakítások megszületni, rende-
ződni kezdett az egész. Amikor már élet-
képesnek éreztem a színházat, akkor jött
az új irányítás, nyilvánvalóan másik látás-
móddal. A népszínházi éveim alatt aján

lották fel a József Attila Színház főren-
dezői posztját. Úgy éreztem, elég idős
lettem ahhoz, hogy megpróbáljak magam
egy együttest vezetni, irányítani.

 Nem hiszem, hogy a József Attila Szín-
ház, amikor odakerült, az a fajta színház
volt, amely megfelelne az ön színházelkép-
zelésének. Rengeteg szórakoztató, zenés
bohóság ment ott: kimondottan sztárokra
épülő, nem a színházművészet jelenlegi
törekvéseit ápoló, szórakoztató színház
volt, amit a közönség szeretett.

 Igen, ilyenkor mindig létrejön egy
alku a kinevező és a kinevezett között.
Ahogy akkor elmondták: azért is esett
rám a választás, hogy én ne effélét vagy
ne csak effélét csináljak.

 Ezt miért elégelték meg?
 Az előző vezetéssel voltak valami-

lyen problémák, melyek engem nem na-
gyon érdekeltek. Mindenképpen új igaz-
gatást akartak. Én azzal jöttem ide, hogy
egy budapesti rangú színházat akarok
összehozni. A József Attila mindig egy
kicsit lenézett színház volt. „Komoly"
ember ide csak ritkán járt.

 Belvárosi ember ide nem váltott
bérletet.
 Ide nem. A körülmények miatt sem,

de végül is azt hiszem, a játék miatt sem.
Az a bizonyos alku, melyet említettem,
kinevező és kinevezett között arról szólt,
hogy ők megértik: én mást akarok, vagy
mást is akarok. Én megértem azt, hogy
lényegében azokkal az emberekkel pró-
bálok dolgozni, akik itt vannak. Pontosan
meg tudom mondani minden színészről,
hogy melyik volt az a produkció,
amelyikben kipróbáltuk egymást. Két év
ment el erre. Senkivel szemben nem volt
előítéletem, mindenkit munka közben
akartam megismerni. Egyébként pontosan
abban az évben (1983-ban) lettem itt
főrendező, amikortól komolyabban belé-
pett életünkbe a gazdasági probléma.
Döntő tényezővé vált, hogy hányan néz-
nek egy előadást, hogy nem lehet emelni
az állami támogatást, meghatározóvá vált
a „szlogen", hogy „gazdálkodjátok ki".
Ez az itt töltött éveim alatt egyre nagyobb
súllyal motivált bizonyos döntéseket.
Visszatérve az együttesre: vannak itt
sokan a régiek közül, akikből azóta jóval
értékesebb, magából többet mutató
művész lett. Ezekkel megleltük a közös
hangot. Volt olyan nagyon értékes mű-
vész, aki velem nem jött ki - a művészi
munkát értem ezen -, próbáltuk, próbál-
tuk, nem sikerült. Az is lehet, hogy egy-
szerűen nem volt affinitásunk egymás
iránt. Ezeknek egy része elment. Azt



h
é
v

s
c
s
a
d
v
m
m
N
n
é
r
o
a
b
a
s
h
a
a
j
h
m
h
á
I
T
A
m
é
E
a
N
r
P
T
a
u
M
k
j
m

k
S
a
a
s
n
s

e
j
a
h
n
a

iszem azonban, hogy nem ment el innen
rtékes ember anélkül, hogy ne játszott
olna legalább egy nagyot.

- Önnek mi volt a programja?

- Az, hogy mindent játsszunk. Egy jó
zínháznak mindent kell játszania, nem-
sak azért, mert ilyenné alakult a gazda-
ági helyzet. Volt egy újságcikk, melyben
zt írták - a színház neve nélkül, de gon-
olom ránk értették -, hogyan lehet el-
árni egy művésztől, aki az előző nap,
ondjuk, Dosztojevszkijt játszott, hogy
ásnap egy operettben lépjen színpadra.
ekem az álmom. Allítom, hogy a Régi

yár, de még a Boccaccio is része itteni
letművemnek, nem érzem ezeket sem
östellendőnek, sem lenézendőnek. Én az
lyan operett-előadások ellen vagyok,
melyek elárulják a műfajt. Ezt nem sza-
ad. Azt a nézőt, aki operettet akar néz-ni,
zt ne zavarjuk meg ebben az élményében,

annak a nézőnek, aki alkalmas és
ajlandó egy másik este mást is látni,
nnak adjunk mást is. Tehát mindenképpen
zt akartam, hogy zenés műfajt is
átsszunk. Sőt a repertoár is úgy alakult,
ogy igazán jól azok járnak, akik ebben a
űfajban is képesek alkotni. Nem akartam,

ogy a drámairodalomnak legyen olyan
ga, mely elől eleve elzárjuk magunkat.
genis akartam klasszikusokat játszani.
alán az egyik legfájóbb emlékem Kassák
ngyalföldjének az előadása. Én ezt
űködésem egyik legjobb elő-adásának

rzem. Nem érdekelte az embereket.
lhittem azt a legendát, hogy az
ngyalföldi embereket érdekli Angyal-föld.
o, nem érdekli! A kommersznek csak egy

étegét akartam beengedni a színházba.
éldául a Gázlángot nagyon kedveltem.
alán ez az a terület, ahol egy-két
lkalommal olcsóbban adtuk magunkat. Az
tóbbi években épp itt érzek fejlődést.
egtaláltuk azokat a darabokat, melyek

ommerszek ugyan, de azért mégiscsak jó
átéklehetőséget adnak, igényesek a maguk
ódján.
- Nem képzelhető el, hogy így nem ala-

ul ki a társulatnak törzsközönsége? A 25.
zínháznak például volt egy drukkertábora,
kik rendszeresen odajártak. Nem
lakulhat úgy - minden ilyen példa persze
ántít -, hogy aki például kaposvári, szol-
oki, Katona József színházbéli előadá-
okra jár szívesen, az ide nem nagyon jön

l, még akkor sem, ha a III. Richárdot
átsszák? Mások pedig szívesebben járnak
z Operett Színházba, a Madách Szín-
ázba, a Vígszínházba... Tehát, hogy így
em sikerül „eltalálni" igazából semmit,
mitől ez a színház kerülne a középpontba?

 Ha nagyon nem sikerült volna elta-
lálni, akkor mi most nem itt beszélget-
nénk. Vagy leváltottak, vagy lemondtam
volna. A másik: nekem esténként hat-száz
ember kell, hogy beüljön. Nálunk az a jó
előadás, ami legalább három évadon át
megy. Bennünket bizonyos közönség-
rétegek nem tudnak eltartani. A munka-
bérek egy részét is abból adjuk, amit a
jegyek árából kapunk. Az nem igaz, hogy
nem tudunk egyetlen réteget sem meg-
fogni. Mondtam már, ostobaságnak tartom
azt, hogy a színész nem játszhat az egyik
nap klasszikust, a másik nap operettet. Ezt
a nézőkre is ugyanúgy érvé-nyesnek
ítélem. A Régi nyáron például bármelyik
közönségréteg jól érezhette magát. Soha
nem fordult elő klasszikus előadásainkon,
hogy az ifjúság rendetlenkedett volna. Aki
bejött, az ezeket az előadásokat is élvezte.

 Nem jöttek be azonban túl nagy
számban.
 Egy átlagos prózai előadást ma Bu-

dapesten a harmincötödik és a negyve-
nedik előadás között kell levenni a mű-
sorról. Ezek adatok. Nálunk általában a
negyvenedik előadásig jutnak el. Ami
azért húszezer nézőt jelent.

 Nekem ez nagyon kevésnek tűnik.
 Annak idején, ha egy darabot a har-

mincadik előadás körül vettek le a mű-
sorról, az kifejezetten bukást jelentett. Ez
azt jelenti, hogy a nézői érdeklődés e
mélyebb gondolatokat hordozó előadások
iránt csökkent. Komoly értékű prózai
előadásokat kell más színházakban is
alacsony előadásszám után levenni a
műsorról. Nem véletlen, hogy szinte
mindenütt játszanak musicalt vagy ope-
rettet. Ha nekem, amikor a Nemzetiben
kezdtem a pályát, azt mondja valaki, hogy
a jövő évadban a Nemzeti Színház előad
egy rockoperát, akkor az illetőt elküldöm
az őrültekházába. Egyébként nagyon jó,
hogy előadja. Nyilvánvaló, hogy ez a mi
szakmánk reakciója az el-várásokra.

 Meglepetés volt viszont a szakma
számára sok neves színész ideszerződése.

 Igen, egyre többen vállalják azt,
hogy itt dolgozzanak. Egyszerűen azt
nézik, hol játszhatnának jobbakat,
többfélét, izgalmasabbat. Jó képességű
művészek jöttek ide.

 Végül is mit tudott az eredeti
elképzeléseiből megvalósítani?

 Az a fajta komoly drámai vonulat,
amelyről beszéltem, nincs jelen olyan
mértékben, ahogy akarnám. A zenés mű-

fajt viszont egyre elmélyültebben, vir-
tuózabban játsszuk. Sok munka van ben-
nük, jó színészek lépnek fel ezekben a
produkciókban. Ez a műfaj mindenütt
csak akkor életképes, ha elég erős egyé-
niségek játsszák, méghozzá bravúrosan.
Elképzeléseim megvalósításához kell egy
csapat. Nem merem azt mondani, hogy
ez már megvan, de nagyon jó irányban
alakul a dolog: részben azokkal a kollé-
gáimmal, akik itt vannak, részben azok-
kal a jó barátaimmal, akikhez elsősorban
nem is a barátság, hanem nagyfokú
művészi affinitás köt. Törőcsikre, Garas-
ra gondolok. Állítom, hogy ők nem ven-
dégművészek nálunk, annak ellenére,
hogy nincs nálunk a munkakönyvük.
Ugyanakkor felnőtt itt egy komoly erőket
rejtő ifjabb nemzedék is. Rátóti Zoltánra,
Radó Denise-re, Ivancsics Ilonára, Kocsis
Juditra gondolok. Talán ezek az évek
elegendőek voltak arra, hogy egyfé-
leképpen gondolkozzunk arról, mit aka-
runk, mit kellene és mit lehet csinálni.

BÉCSY TAMÁS,
az ELTE BTK Világirodalmi Tanszéke
egyetemi tanára

BÓTA GÁBOR újságíró,
az Egyetemi Lapok munkatársa

BŐGEL JÓZSEF,
a Művelődési Minisztérium
főmunkatársa

CSAKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

ERDEI JÁNOS
esztéta

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

GAJDÓ TAMÁS
egyetemi hallgató

MEGAY LÁSZLÓ író,
a Magyar Nemzet munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

P. MÜLLER PÉTER,
a pécsi JPTE Irodalomtudományi
Tanszéke adjunktusa

RÓNA KATALIN újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

TARJÁN TAMÁS,
az ELTE XX. századi Magyar Irodalom
Tanszéke adjunktusa

E számunk szerzői:


