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Kilenc éve van a pályán. 1983-ban a
Horvai-Kapás osztályból egyenesen a
Vígszínház
szerződtette. Jó pár kisebb-nagyobb
szerep után két éve azt nyilatkozta:
bizonytalannak, tétovának érzi magát. Az is
kérdésessé vált számára, hogy megmarad-e a
színészi pályán. Aztán az 1990/91-es évadban
eljátszotta a herceget Büchner Leonce és Léná-
jában, majd ezt követte az e múlt szezonban
Jimmy Porter a Pesti Színház Osborne-előadá-
sában, a Dühöngő ifjúságban. Két pontos, ke-
mény, kirobbanóan erőteljes és sikeres alakítás -
a Vígszínház immáron csapattá összeállt fiatal
színészeinek egy-egy közös munkájában. S
most a West Side Storyban Tonyt próbálja.

 Egy régebbi interjúban azt mondta, hogy
Shakespeare-t szeretne játszani, s leginkább
Macbethként kívánna színpadra lépni.

 Ezt mondtam. Aztán kaptam két Shakes-
peare-szerepet a vígszínházi lll. Richárdban
meg a Pesti Színház-beli Ahogy tetszikben. A
végeredmény: nem tudok Shakespeare-t ját-
szani.

 Miért nem?
 Annyira sűrű a drámai anyag, hogy annak

egyelőre nem tudok megfelelni. Nem sikerült
egyik szerep sem.

 Ezt miből tudja?
- Erőlködöm. Nem esik jól a játék.
 Hangosabb?
 Hangosabb is vagyok, és mindeféle pót-

cselekvésekre hagyatkozom. Félek.
 Máskor is előfordult ez már?
 Szoktam szorongani.
 De azért nem bánta meg. hogy a Vígszín-

házhoz s nem vidékre szerződött a főiskola el-
végzése után?

 Dehogy. Nem tudom, mi lett volna velem,
ha lemegyek vidékre. Én itt nagyon sokat tanul-
tam. Nagy dolognak tartottam, hogy Ruttkai Éva
meg Páger Antal mellett statisztálhattam. Fontos
volt, hogy végigjártam a vígszínházi hierarchia
lépcsőit. Azt hiszem, ha engem vidéken bedob-
tak volna a mély vízbe, összeroppantam volna.
Nem éreztem erre magamat elég felkészültnek,
amikor megkaptam a diplomámat.

 Két éve egy újságírónak azt mondta, egy
kiskocsma vezetése a maga számára reális al-
ternatívája lehet a színészi pályának. Mi történt
azóta?

 Kezdem azzal, hogy mi volt akkor.
Harmincéves korában az ember számvetést csi-
nál. A sikereket felül kell bírálni. Nagyon jó dolog,
hogy az embert megtapsolják A padlásban és a
Csókos asszonyban, de szeretne más jellegű si-
kereket is elérni. Hogy tisztábban fogalmazzak:
van külső és belső értékrend, az embert besorol-
ják, és az ember besorolja önmagát valahova.
Ha diszharmónia támad a kettő között, akkor az
ember hazugságba keveredik. Én akkor úgy

éreztem, becsapom magamat, mert hajlamos
voltam elhinni hogy az addigi teljesítményeim
valós sikerek. Elkezdtem elemezni, hol tartok a
pályán, s bizony elég gyatra osztályzatot adtam
magamnak. Ennek vannak rajtam kívül álló és
bennem rejlő okai. Megpróbáltam a bennem rej-
lőket megváltoztatni.
 Melyek voltak ezek?
 Hagytam, hogy a dolgok csak történjenek

velem, nem voltam elég merész és magabiztos,
hogy megpróbáljam magam irányítani a sorso-
mat. Amit én képviselni szeretnék az életben, azt
a legapróbb részletekben is fel kell vállalni, más-
különben nem lesz ereje. És nekem fontos, hogy
képviseljek valamit. Na már most: azt érezhet-
tem, hogy nagyjában-egészében színész va-
gyok. Azzal foglalkozom, amit tulajdonképpen
szeretek...

- ...egy elismert színházban...
- ...igen. Mindig voltak kételyeim, de állan-

dóan elodáztam azok vizsgálatát. Ám ha az em-
berben él egy belső igény, akkor egyszer csak
azt mondja: tessék már valamit letenni az asztal-
ra. Hál' istennek, bennem mindez olyan korszak-
ban történt, amikor több fiatal kollégámban is fel-
merült a számadás, a mást akarás vágya.
 Miért volt elégedetlen? Nem az alkatának

való szerepeket kapott? Rosszul rendezték?
 Arról van inkább szó, hogy az ember sze-

mélyisége mindig kikövetel magának valamilyen
szerepet. Nem azzal, hogy fölmegy az igazgató-
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hoz, hanem úgy, hogy milyen személyiségnek
látják.
 S milyennek látták?
 Egy helyes fiúnak. Mindenfélére lehet

használni„ s minden szerepében olyan helyes
lesz. Megbízható, pontos, nincs vele nagyobb
gond. Sokáig el lehet ezzel lenni. De két éve ko-
molyan azt gondoltam, ha ezen nem tudok
túljut-ni, ha ennyi vagyok, akkor nem érdemes
tovább színésznek lennem. Ekkor próbáltunk
meg továbblépni - együttesen.
 Mit jelent ez az „együttesen"?
 Egy kört, egy szellemi társaságot, a Víg-

színház fiatal színészeit: Eszenyi Enikőt,
Szarvas Józsefet, Rudolf Pétert, Pap Verát... Ál-
landó munkakapcsolatban vagyunk, folyton egy-
más fülét rágjuk... Tegnap Peter Brook előadást
tartotta Katonában, és azt fejtegette: ő nem hisz
abban, hogy bárki, legyen akármilyen önálló,
független egyéniség, egymagában színházat
tud létrehozni. Szükség van az állandó belső
gondolatcserére. Ő nemcsak mint rendező vesz
részt a munkában, hanem végigcsinálja a trénin-
geket is, és rájött, hogy egy instrukció milyen
üres lehet, ha arra a színész nem fogékony.
Pontosan azt mondta el, amit mi is gondolunk a
szín-házról.
 Szemben -- mivel?
 Szemben az intézményes nagyszínházak-

ban kialakult belső mechanizmussal, a hideg ru-
tinnal, amelyben kiszolgáltatottá válik a színész,
s amely alkalmatlan a komoly alkotómunkára.
Egy hagyományos nagyszínház külsőségekre
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szoktató, borzasztó tere, méretei nem felelnek

meg a korszerű színjátszásnak.

 Hogyan dolgoznak a korszerűség jegyé-
ben együtt?

 Nagyon egyszerűen és magától értető-

dően. Persze van veszekedés, hajtépés, min-

den efféle. De egyformán gondolkodó emberek

vagyunk, egyformán csiszolt agyak, s persze

különböző egyéniségek. Próbálunk elszakadni a

Vígszínház rossz értelemben vett profizmusától.

A csapatmunkában le kell vetkőznünk a

magunkra szedett profi allűröket, mert ott áll

velem szemben egy barát, egy kolléga, egy

szeretett ember, s azt mondja: „Ez most nem jó.

Megint azt csinálod, amit a múltkor." Ez persze

rosszul esik, megsértődöm, de valami csak kijön

belőle. Bátrabban merünk egymással

foglalkozni.

 Tud valamit Eszenyi Enikő vagy Rudolf
Péter, amit a Vígszínház rendezői nem tudnak
Kaszás Attiláról?

 Sok összetevője van ennek. Olyan típusú

színész vagyok, aki korlátlan bizalmat igényel,

amikor dolgozik. Eszenyi és Rudolf nyilván töb-

bet tud rólam, és jobban megbízik bennem. Én is

nyugodtabb vagyok, és jobban megbízom ben-

nük. S a dologhoz az is hozzátartozik, hogy har-

minckét éves koromra kialakult az egyénisé-

gem. Nincsen jó színészet érett személyiség-

mag nélkül. A színészet belső harmónia. Ha va-

lakinek a fizimiskája mást sugároz, mint amit el

tud játszani, akkor baj van. Kezdetben például

úgy éreztem, hogy Leonce szerepe abszolút

nem nekem való: én darabos, kajla parasztgye-

rek vagyok ehhez az áttört, légies jelenséghez

képest. S akkor Enikő azt mondta: márpedig el

fogod játszani. Igyekeztünk közösen megkeres-

ni a szerep és a köztem lévő találkozási ponto-

kat, ő megpróbálta durvítani a figurát, lecsupa-

szítani a darabot. A költészet másodlagos lett. S

mint kiderült, épp ezt szerették a nézők. Berlin-

ben a németek végignevették az előadást, és a

végén sírtak. Azt mondták, mi mutattuk meg ne-

kik, hogy Büchernek humora van, s hogy

mennyire szatirikus, mert ők mindig csak a

filozófiájára figyeltek. A spekulatív, rideg Büchner

pedig borzasztóan unalmas, mégha látványos,

konstruktivista külsőségekkel adják is elő, mint

náluk szokás.

 Megvolt a Leonce és Léna. A Pesti Szín-
ház programján pedig megjelent a Dühöngő if-

júság Rudolf Péter rendezésében.
 Ő is régen dédelgette magában a gondo-

latot, hogy megpróbálkozik valamivel. A Kinn
vagyunk a vízből című Edward Bond-darabot
szerette volna megrendezni. De hát ez valóban
nem a Pesti Színházba való, valószínűleg túl
brutális. Meg lehetett volna azért próbálni... Na

mindegy. Így végül a Dühöngő lett. Amikor ez el-

dőlt, megint borzasztóan félni kezdtem. Érdek-

telen a figura, meg fognak őrülni a nézők, annyi-

ra unalmas. Filozofikus. Amikor az emberre

egyszer csak rázúdul egy nehéz teher,

megroggyannak a lábai. De aztán kezdtük

szétszedni az alakot, és kezdett kialakulni a

járható út.

 Jimmy. Leonce-szal ellentétben, darabos
és nyers alak. Miért félt tőle?
 Most éppen attól féltem, hogy kevés lesz

az, ami bennem van. S a humor sem erős olda-

lam. Pedig tudtuk, hogy az a jó, ha ebben az elő-

adásban nevet a közönség. Érzelmileg billegtet-

ni kell a nézőket. Ennek a módját akartuk megta-

lálni. Nem tudom, sikerült-e, De azt igen, hogy

nagyon szeretem a szerepet. Közös düheink

vannak Jimmy Porterrel, nekünk, kettőnknek.

Aktuális düheink. Hihetetlenül mai lett az, ami a

politikai káoszról meg a vallásról szól.

 Hogyan érzik e bemutató után magukat a
Vígszínházban?

- Egészen más lett a hangulatunk attól, hogy

megcsinálhattuk a Dühöngő ifjúságot - s ehhez

nyilván a Leonce és Léna sikere kellett. A

háziszínpadon előzőleg is próbálkoztunk, de va-

lamilyen ok miatt soha nem jött létre produkció. A

nagy színpadon pedig szó sem lehetett a be-

mutatkozásunkról. Most más a közérzetünk -

vagy a Vígszínház változott meg körülöttünk? A

színházvezetés büszke az előadásra, és na-

gyon bízik abban, hogy terheket fogunk a vál-

lunkra venni. Így indult a West Side Story. A

szín-házvezetés elgondolkodott: Eszenyi

Enikőnek sikere volt. Ha van valami, amit

szeretne meg-csinálni, hát miért ne?

 Nem félnek, hogy lassan intézményesül
kis csapatuk, s visszajutnak ugyanahhoz a szín-
házi mechanizmushoz, rutinhoz, amelyet oly el-
rettentőnek tartottak?
 Bele sem merek gondolni, mi sül ki ebből.

Jövőre is ki kell találni valamit? A kell már az

egészet megkérdőjelezi. Addig jó, amíg a kis

csapat belülről vezérelve, önmagától dolgozik.

 A West Side Story például már egy nagy
színházi masinériát mozgató professzionális
produkció kell, hogy legyen.
 Imádjuk a zenéjét. Enikő azt mondta, ha

van egy erős fiatal csapat, azt meg kell terhelni.

S ez az utolsó pillanat, amikor még terhelhetők

vagyunk. Sokkal nagyobb igényű előadás lesz,

mint a Vígszínház eddigi zenés bemutatói.

 Várja-e még valami feladat a jövő évad-
ban?

 A West Side Story Tonyjával együtt hat fő-
szerepet játszom különböző színházakban -
nem szabad többet vállalni. Inkább kondícióban
kell tartani magamat, testileg-lelkileg. S közben
lehet gondolkodni, mit csináljunk legközelebb,
közösen.

Four interviews head this issue. István L. Sándor

talked to leading Hungarian director Gábor Szé-

kely, Tamás Koltai to Peter Brook during the re-

cent Budapest visit of the great British theatre

man, three German journalists-Michael

Merschmeier, Henning Rischbieter and Franz

Wille-met Albert Hetterle and Thomas Langhoff,

managers resp. of the Maxim Gorky Theatre and

the Deutsches Theater (both in Berlin) and

French journalist Laurent Maindon hada conver-

sation with Hungarian playwright András For-

gách (a steady collaborator of thos review) dur-

ing the latter's trip to France.

Tamás Gajdó unearthed an interesting docu-

ment from the late forties: a highly biased discus-

sion about theatre and politics.

In our column of reviews Viktória Radics writes

on the adaptation author Géza Bereményi made

from Heinrich Böll's novel: The Lost Honour of
Katharina Blum, produced at the Katona József

Theatre's smaller house, The Chamber; László

Márton analyzes András Bálint's one man show

based on the diaries of the late author Sándor

Márai and in another piece of his fictitional critical

dialogues Zsigmond Kompolthy focuses on Ro-
berto Zucco, a play by Bernard-Marie Koltés,

performed at the Katona József Theatre.
We have the honour of publishing another one

of Jan Kott's monumental essays, this time on

The Gender of Rosalind. In his Memories of a
Stagehand Gábor Szigethy evokes his encoun-
ters with the great actress Elma Bulla.

Another interviews close this issue Enikő Te-

gyi talks to actor Attila Kaszás, a somewhat

younger star of the Comedy Theatre.

In our regular annex we publish two plays: The
Knot, a puppet play by István Eörsi and György

Kozma's The Stills or the Jerusalem Syndrome.

Szoboszlai Gábor: Csongor és Tünde
A fiatalabb generációhoz tartozó fotóművész
egy különlegesen szép, főleg a látvány erejével
ható előadás hangulatát ragadta meg e képen.
Vörösmarty Mihály drámáját Szikora János
1985-ben vitte színre Egerben. A képen Só-
lyom Kati Mirigy szerepében.


