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- Most például?
T. M.: Most jó. Érdekes.
 Magát érdekli az, hogy az előtte lévő nem-

zedék mennyire butult és hülyült el, mennyire
gyávult el?

T. M.: Hogyne érdekelne. Már csak a mítoszok
miatt is. Szegedre jártam főiskolára. A JATE-klub
biztosan ismerős.
 En magam építettem kőről kőre.
T. M.: En magam pedig az Ács János-legen-

dával találkoztam e kövek között...

DÖMÖTÖR ADRIENNE

EGY CIVIL SZÍNÉSZ
BESZÉLGETÉS LÁSZLÓ ZSOLTTAL

(Ács János itt megakasztja a beszélőt, és a legen-
da szó eredete felől érdeklődik, majd megadja a
választ, miszerint a legenda azt jelenti, „amit
mondani kell". Szántó Judit picit korrigál: „amit
olvasni kell". Aztán Tóth Mari folytatja.)

- Elsőéves voltam, álltam a JATE-klubban, bá-
multam a falakra kitett képeket, és azt kérdeztem
a mellettem állótól: kik ezek itt? Ezt kérdeztem,
mert a fotókból erő és tehetség sütött. ,,Hát
persze, mert akkor még volt Szegeden színház"
- mondta a mellettem álló. Három évvel később a
szegedi színháznál tolmácsoltam, és ugyanez a
mondat ütötte meg a fülemet: „Hát persze, akkor
még volt Kőműves Kelemen!"

 Az itta kérdés, fontos-e a mítosz vagy sem.
Természetesen nem fontos. Néhány kortársam
fontosnak tartja saját mítoszának életben tartá-
sát, én nem. De valóban, a mítosz a szemé-
lyiségről leváló, tőle függetlenül létező jelenség.
Hiába kiabálnám, hogy ne nézzük meg felvételről
a Marat-t, ha az már tőlem függetlenedett. En
még egy csomó előadásomat ugyanúgy szere-
tem, de azokból nem lett legenda. Azt gondolom,
hogy a színház nem tartható fenn mítoszok nél-
kül, noha én magam a mítoszok ellen vagyok.
Hagyni kell tehát, de nem szabad hagyni, hogy a
mítosz eluralkodjon a jelenen - miközben tudom,
hogy a színház a legendákon, a legendás szemé-
lyiségeken keresztül hat: „ő volt az, aki..." -
mondjuk valakiről -, és vagy elfogadjuk ezt, vagy
nem. Ha nem, akkor nem kell ilyen esteket tarta-
ni, ha igen, akkor viszont tudomásul kell venni,
hogy benne vagyunk az időben, az idő folyama-
tában, folyamában, ki előrébb, ki hátrébb. Ebben a
folyamban egyes emberek olykor tehetségesek,
olykor nem azok. Igy úszunk mindannyian az
időben. De nem mi vagyunk fontosak, hanem
maga az idő.

 Ügye elfogadják, hogy e több mint három-
órás beszélgetésnek ez jó végszava lehet: legfon-
tosabb az idő maga.? Köszönöm, hogy eljöttél,
hogy eljöttek.

(Ezzel vége. Az Osiris-klubból kimegyünk a kará-
csonyba, a hidegbe. Megint taxi, megint az Új
Színház. Most fele annyit fizetünk, igaz, most
nincs városnézés.)

Clavigo, Schroffenstein Ottokár, Homburg
hercege, Hamlet: érzékeny és tehetséges
emberek, akik nem tudnak besorolni az őket
körülvevő világba. Fiatalok, akik ismerkednek az
élettel, a felnőttek megszervezte
renddel, és ebbe vagy lelkileg, vagy fizika
ilag is belepusztulnak.
 Már a főiskolai évek vége felé sorra kaptam

a kamaszszerepeket, a felnőtté válás nehézsége-
ivel küzdő figurákat. A Zabhegyező tinédzsere
után eljátszottam a Vőlegény Laláját, vendégként
Miskolcon a Jaj, apu, szegény apu... dadogós
kamaszgyerekét, a Névtelen csillag gyermeklel-
kű, infantilis személyiségű zenetanárát. Szeret-
tem ezeket a szerepeket is, szeretem a mostani-
akat is, de közben sajnálom, hogy még nem
jászottam valódi negatív figurát. Igaz, hogy a
Goethe- és Kleist-szereplőkben meg Hamletben
is vannak negatív vonások, de azért ők első-
sorban mégiscsak hősök és áldozatok. Ha a néző
a színlapon azt a címet látja, hogy Homburg
hercege vagy Hamlet, már azzal jön be a színház-
ba, hogy a főhőssel való azonosulási lehe-
tőségeket keresi. Ahogy persze én magam, a
színész is.
 A Clavigót, a Kleisteket, a Hamletet látva

úgy tűnik, nem a technikás, hanem az
úgynevezett eszköztelen színészek közé
tartozol.
 Lehet, hogy furán hangzik, de az eszköz-

telenségről sokáig azt hittem, súlyos szakmai
fogyatékosságot jelent. Csak mostanában kez-
dek megbarátkozni azzal, hogy nem vagyok tech-
nikás színész. En csakis belülről tudom megkö-
zelíteni a figurákat, és eközben persze kevésbé az
agyamat, inkább az intuícióimat, érzelmeimet
mozgósítom. Ez részben nyilván adottság kérdé-
se, kinek-kinek a színészi-emberi alkatából kö-
vetkezik, hogyan vesz birtokba egy szerepet.
Részben viszont hatnak az emberre a korábban
eljátszott szerepek is, és engem valóban többnyi-
re az erősen emocionális beállítottságú, nyitott
lelkű figurák találtak meg. De nemcsak az emle-
getett hősök bőrében, minden szerepemben
ugyanígy működöm. A Radnóti színházi Bugyogó
alatt például estéről estére kiújult az allergiám:
egy hipochondert játszottam, aki valóban meg-
betegítette magát, és előadás után én is ott álltam
a minden bizonnyal pszichoszomatikus alapon
kivörösödött fejemmel és nyakammal.

Azóta, hogy eljátszottam Hamletet, egy kicsit
más vagyok. Shakespeare hihetetlenül sokrétű
szövege, Hamlet alakjának bonyolult intellektusa
alkalmat adott rá, és megkerülhetetlenné is tette,
hogy alaposabban végiggondoljak néhány fontos
dolgot. Az egyik kedvenc részletem például a
következő lett: „Ha most esik meg, holnap már
semmi baj, ha nem holnap, legyen hát ma, s ha
ma meg nem esik, maholnap úgyis meglesz.
Készen kell lenni rá. Ennyi az egész." Vagyis nem
bölcs dolog nagy naivan éldegélni bele a világba -
ahogy magam is teszem -, hanem ha látszólag
gyanútlan vagy is, légy készen arra, hogy bármi
történhet, és azután tudd is azt elfogadni. Ebben
van olyan igazság is, ami a keresztény tanokkal
feleltethető meg, és olyan tapasztalat is, ami
zsigeri szintű, animális eredetű működésről szól.
Nézd meg, hogyan alszik egy kutya vagy egy
macska! Mintha megszűnt volna számára a világ,
közben pedig ha történik valami, ami érdekli,
vagy amit veszélyesnek érez, fölpattan, és azon-
nal kész bármire. Az ember már kevésbé birto-
kolja az elengedettségnek és az összeszedettség-
nek ezt az együttes képességét. Nem tudunk
egyszerre ösztönösen és tudatosan viselkedni.

Úgy érzem, a Hamlet óta szakmailag is komo-
lyodtam: kevésbé vagyok hebrencs, tudatosabb
lettem - talán kicsit megöregedtem. Bár azért
továbbra is alapvetően emocionális beállítottságú
maradtam, és azt továbbra sem tudnám el-
képzelni, hogy egy szerepet az első perctől az
utolsóig hűvös fejjel megkonstruáljak, helyet sem
hagyva a váratlannak, az ismeretlennek. A
Homburg hercege bemutatója után például meg-
beszéltük a rendezővel, Hargitai Ivánnal: úgy kel-
lene az előadást frissen tartani és a herceg sze-
repét is erősíteni, hogy a kollégáim számára ne
legyen mindig ebre tudható, mit fogok csinálni,
merrefelé indulok, mi lesz a következő mozdula-
tom. A Hamletben is így játszom, a nézőtéren
pedig - reményeink szerint - érződik az ebből
adódó színészi odafigyelés, készenlét hatása.

Nem arról van szó persze, hogy vannak a nagy
ráérzések, az ösztönök, és ebből rögtön megszü-
letnek a jelenetek, kirajzolódik a karakter. De az
agymunka nálam - ha a Hamlet óta jobban is
igénylem -- csak a második körben jön. Ha előre
próbálok gondolkodni az előadásról, nem jutok
sehová. A saját kérdéseimet sem tudom megvá-
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laszolni. Engem a próbák visznek előbbre, ami-
kor az ember szabadon ráeresztheti a lelkét és az
idegrendszerét a másikra, aki - jó esetben -
szintén ezt teszi; végigjárunk többféle lehető-
séget, és utána megpróbáljuk kiválasztani a leg-
igazibbat. Ez már döntéseket kíván. További ke-
mény agymunka, ha az ember nem ért egyet a
rendezővel, és érvel az igazáért. Ha a vita is
becsődöl, jön a trükk, a taktika: úgy beépíteni a
rendező elképzelését, hogy közben az enyém is
megmaradhasson. De olyan is van, hogy a ren-
dező eleve a színészre bízza a megoldást. A
Schroffenstein családban például eleinte renge-
teget bajlódtunk Kleist fura csavarjaival: hogyan
lehetne azt megrendezni és eljátszani, hogy én
szeretem őt, ezért próbálom elhitetni magammal,
hogy ő nem is ő, mert ha ő lenne, tilos volna
szeretnem, de persze tudom, hogy ő ő, és ő
ugyanígy tudja, hogy én én vagyok, de közben
mindketten reménykedünk, hogy hátha még-
sem... Hát ezt aztán végképp nem lehet „kikal-
kulálni"! Sok-sok próba alatt, lassacskán alakult
csak ki, melyik mondat miről is szól nekünk
kettőnknek, Bacsa Ildinek meg nekem. Es azután
talán sikerült is eljátszanunk.

A Homburgban a fő nehézséget az jelentette,
hogy három óra alatt meg kellett mutatni az
abszolút csúcsot és a mélybe zuhanást is - és
próbák ide, előadás-sorozat oda, úgy látszik,
ennyi idő nekem nem volt elég ahhoz, hogy ezt
az egész őrületet átérezzem. Az egyik előadásban
inkább a sikerorientáltság lett erősebb, a másik-
ban inkább a halálfélelem, de a kettő együtt soha
nem volt egyformán jó. Aztán a tapsnál pörgött
leginkább az agyam: mit szúrtam el már megint?
Öröm helyett bosszúságot és szégyent éreztem.
Valahogy ebben az előadásban kezdett el nyo-
masztani a színész iszonyú felelőssége: órákig
használom a nézők érzelmeit, idegeit, agysejtjeit -
hát egyáltalán nem mindegy, tudok-e eközben
valóban valami fontosat adni nekik.
 Csak részben válaszoltál rá, hogy az utóbbi

időben (néhánymásfajta figura, minta Don Juan
Don Alonsója és az Ivanov Lvov doktora mellett)
miért elsősorban ezek a szerepek találtak rád.
Talánerősebb lelki rokonság fűzhozzájuk?
 Biztosan ilyesmi is vagyok, mint az emlege-

tett főszereplők. Nekem is olyan jó nagy darab
érző lelkem van, és - legalábbis az első rossz
tapasztalatokig -feltétel nélkül bízom mindenki-
ben. Mint már szóba került, Hamlettől próbálok
ebben bölcsességet tanulni. Valami módon a
kívülállás is jellemző rám, amit előhoztál a sze-
replőkkel kapcsolatban, de persze nálam egé-
szen másról van szó. Inkább valami furcsa ott-
hontalanságérzet ez: a színészek között mindig
egy kicsit civilnek érzem magam, de a civilek
között mégis mindig egy kicsit színésznek. Utá-
lom a hangoskodást, a feltűnősködést, a színpa-
don kívül semmi exhibicíonizmus nincsen ben-

nem. Elmesélem, hogyan kaptam meg egy
főiskolai előadásban a Jó estét nyár, jó estét
szerelem Viktorát, mert a történet a nem is min-
dig pontosan meghatározható idegenségér-
zésről szól. Telihay Péter, akivel még a gimnázi-
umból ismerjük egymást, meglátott az Astoriánál
a tömegben, és az az érzése támadt, hogy itt jön
egy álruhás herceg, aki valahonnan idecsöp-
pent, és most inkognitóban a Kiskörúton bo-
lyong. Arra gondolt, én lehetnék Viktor, aki szin-
tén álruhában rejtőzködik. Érdekelt, amit Telihay
mondott, bár nekem soha eszembe sem jutott,
hogy rejtőzködő hercegnek vagy bármi más kü-
löncnek képzeljem magam. Sőt hétköznapi és
divatjamúlt módon normális pasas vagyok, aki-
nek például nagyon fontosak az olyan földi eré-
nyek, minta megbízhatóság, a pontosság. Való-
sággal meg tudok őrülni, ha elkések valahonnan!

Dühít, hogy egyre több embert látok a szakmá-
ban, aki abból él, hogy sármos pasi, és nyüzsög
annyit, hogy folyamatosan odafigyeljenek rá. A
siker egyik útja: csinálni ezt-azt, lényegtelen, mi-
lyen színvonalon, de sokfélét. Nini, színész, és
még görkorcsolyázni is tud! Nem túl jól ugyan,
de hát milyen helyes, és mennyire sokoldalú! Az
efféle emberek között civil vagyok, és nem is
szeretnék más lenni.

Az viszont, hogy miért vagyok zavarban a
civilek között is, még középiskolás kori frusztrá-
cióm következménye lehet. Miskolcon jártam
gimnáziumba, a Földes Ferencbe, ami nagyon jó
iskola volt, abszolút megbízható tudást és érték-
szemléletet plántált belénk. A miskolci színház
Csiszár Imre vezetésével a fénykorát élte akkori-
ban, remek volt a társulat. Vittek is minket szín-
házba a tanáraink - de soha egyetlenegy peda-
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gógusnak sem jutott volna eszébe, hogy akár egy
színésszel is le lehetne ülni beszélgetni. Hogy az
is csak olyasféle ember, mint mi. Botrány lett
belőle, amikor - hatévi amatőr színészkedés után -
jelentkeztem a Színművészetire. Azt hiszem,
végképp letettek arról, hogy tisztességes ember
lesz belőlem. Remélem, mostanára kicsit meg-
enyhültek. Talán az ő szemükben sem vált ká-
romra, hogy eljátszottam Hamletet...

- Hogyan készültél Hamletre?
- Sokkal nagyobb szellemi apparátussal láttam

hozzá a felkészüléshez, mint máskor szoktam.
Nagy halom tanulmányt elolvastam róla még jóval
a próbák előtt - nem mintha azt gondoltam volna,
hogy ezekből el tudnám játszani Hamletet;
egyszerűen csak érdekelt, mi is izgatja a darabban
a filológusokat évszázadok óta, és milyen
válaszokat adnak a jól ismert kérdésekre. Aztán
amikor elkezdődtek a próbák, szépen letettem az
összes könyvet. Eleinte persze nehéz
függetlenedni az olvasmányoktól, és talán még
nehezebb a látott előadásoktól, filmektől, a nagy
Hamlet-elődöktől elszakadni. Abban a pillanatban
viszont, amikor az elképzeléseknek valóra kell
válniuk, azaz amikor elkezdünk próbálni, meg kell
szűnnie az összes előzménynek - és számomra,
azt hiszem, valóban meg is szűntek. Sokat
segített ebben az új fordítás, Mészöly Dezső
munkája, mert rögtön volt egy konkrét feladatom:
összevetni az Arany-fordítással, amit át is
másoltam példányom üres bal oldalára.

 Hogyan dolgoztatok Ács Jánossal?
 Teljesen szabad kezet kaptam tőle. Megél-

hettem, milyen nagyszerű érzés az, amikor gon-
dolok valamit egy mondatról, egy gesztusról, és
az Hamletként valóban úgy lesz az enyém. Ács
érdeklődve figyelte, amit csinálok, és nem avat-
kozott bele. Igy még nagyobb lett a felelősség, és
nem vagyok egészen biztos benne, hogy az
eredmény mindig engem igazol... A Hamletben -
mint sok más Shakespeare-drámában is - nagyon
széles skálán értelmezhetőek a karakterek.
Shakespeare meghatározza a szituációkat, jelzi a
szereplők kölcsönös viszonyát, de nem ruházza
fel őket pontosan körülírható jegyekkel. Szinte
úgy, mint egy forgatókönyvben: erősen attól függ,
milyen lesz a figura, hogy ki játssza. Hamletet
eljátszhatja akár egy idősödő, kopasz, kövér
emberke éppúgy, mint egy extravagáns,
túlmozgásos ifjonc. Az, hogy én kaptam Hamle-
tet, nyilván eleve sok mindent meghatározott az
előadásban. De ez igaz más szereplőkre is. Pél-
dául Poloniust lehet vén hülyének ábrázolni, de
lehet úgyis, hogy bár egy szellemileg leépülőben
lévő emberről van szó, mégis igen veszélyes
belügyminiszter-fajzat.

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette

- Mintha a te Hamleted nem is akarná helyre-
tolni a kizökkent időt. Elviselhetetlen és
veszélyes különc, akinek kétszer annyi
emberélet szárad a lelkén, mint Claudiusén - de
hős-e egyáltalán? Vagy éppen az lenne ma a
Hamlet tanulsága, hogy felmutathatatlanná vált
a hős, a tragédia?

Hamlet nem érzi magát hősnek. Sajnos az
előadásban nem hangzik el az a mondat,
amely-ben ezt ki is jelenti: „Ím, ő, éppen ő,
atyám öccsével egybekél, ki úgysem húz
atyámra, mint én Herculesre." Tehát nem
vagyok hős. Egy ember vagyok, aki egyszer
csak belekeveredik ebbe az egészbe. Aki
megpróbálja becsülettel végre-hajtani a kapott
feladatot, miközben érzi, hogy alkalmatlan rá.
Hősiesen küzd, de túl okos ahhoz, hogy kételyeit
egykönnyen lebírja. En azt gondolom, hogy
Hamlet hőssé válik, csak talán ezt ma valóban
nehezebb eljátszani, mint korábban bár-mikor.
Hamlet stílust, kultúrát, magas szellemi
színvonalat képvisel - ma mindez luxuscikk, ke-
veseket érdeklő egzotikum. A világ pedig már
régen nem annyira átlátható, hogy bárkiről is
feltételezhető legyen: ő az, aki majd rendbe teszi
a dolgokat. Ha viszont a Hamlet igazságát sike-
rülne megszólaltatni, mégiscsak látszania kelle-
ne a nagy formátumú egyéniség tragikus buká-
sának.

Szándékom szerint azén Hamletem sem csak
veszélyes különc, hanem érző és finom, ezért
nagyon sérülékeny lélek is. Sajnálom, hogy
Rosencrantz és Guildenstern szerepe meg lett

húzva, mert szerettem volna hangsúlyosabbá tenni
Hamletnek régi barátai iránt érzett bizalmát,
szeretetét. Biztos vagyok benne, hogy Hamlet
Opheliát is szereti, bár ennek kimutatására sincs
igazán lehetőség, hiszen amikor a színen először
találkozik vele, Ophelia már nem fogadja a köze-
ledését. Hamlet viszont nem engedheti meg ma-
gának, hogy a szerelem elgyengítse. De érzései
mélyek. Ú g y gondolom, azért akarja zárdába kül-
deni a lányt, hogy ezekben a zavaros időkben
biztonságban tudja. (Azután persze - csalódva a
lányban - ezt ellene fordítja.) Az anyját is félti és
szereti, nem érti, hogyan változhatott meg -ezért is
halogatja a vele való találkozást, a tények fel-
fedését, amíg úgy érzi, nincs biztos tudás birto-
kában.
 Aztán amikor végre bemegy hozzá, majd-nem

megfojtja, Opheliát pedig csak kínozza és
megalázza - ez a Hamlet agresszív, és nemigen
látom a szeretetből fakadó gesztusait.

 Mert nem találja a helyét a környezetében, és
egyre többet hibázik. Súlyosan. Ez nem a Hamlet-
fajta érzékenység politikai világa, inkább a Macbeth-
féle határozottságé. Dönteni, oda-menni, leszúrni,
kész. Más kérdés, hogy mi következik utána.

 Az előadás viszont kevésbé szól a külvilágról.
Még Fortinbras, a jövő embere sem jelenik meg.

 Ezt a világ-dolgot ne tőlem kérdezd - már
csak azért sem, mert belülről képtelen vagyok az
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SUMMARY
lőadást teljes egészében átlátni! De az, hogy
álunk nincs Fortinbras, közös döntés eredmé-
ye. Hiszen ki is lehetne ma Fortinbras? Rángas-
uk földre az előadást, és jöjjön be egy görkor-
solyás, baseballsapkás fazon? Vagy hozzuk be
z Internetet? Esetleg egy maffiózót? Kiemelhet-
ük volna Fortinbras megjelenésének pozitív ér-
elmezését is; felmerült, hogy talán bejöhetne
gy kisgyerek. De aztán rájöttünk, hogy ezt már
ások is kitalálták. Fortinbras jelenete pedig
múgy is elég ritkán képes valóban hozzáadni
alamit az előadáshoz. Igy végül inkább azt gon-
oltuk, legjobb lesz, ha elhagyjuk.

Egyébként szó sincs arról, hogy elégedett vol-
ék az előadással. De nem szeretném, hogy úgy
űnjön, mintha azt gondolnám: ami nem működik
enne, az elsősorban a rendezőn és a többi
zínészen múlott. Egyrészt magammal sem va-
yok megelégedve; nem érzem úgy, hogy sike-
ült volna Hamletet teljes bonyolultságában élet-
e keltenem. Másrészt általában nagyon jónak
átom a többiek játékát.

Ezt feltétlenül el is akarom mondani: nagyon
okra tartom és szeretem az Új Színház-beli
ollégiáimat. Talán ők nem is mindig érzik ezt. A
últkoriban például Holl István említette egy

nterjúban, hogy mennyire sajnálja a mostani

Kéréssel fordulunk azokhoz, akik kedvelik és
támogatni szeretnék e folyóiratot: a törvény
adta lehetőségek alapján az adójuk egy szá-
zalékával a SZÍNHÁZ Alapítványt támogas-
sák, hogy az eddiginél is színvonalasabb
lapot készíthessünk. Amennyiben így dönte-
nek, kérjük, hogy az adóbevallásokhoz mel-
lékelt nyilatkozat megfelelő rovataiba a kö-
vetkezőket írják be:

19673776 2 41
SZÍNHÁZ Alapítvány

Ne felejtsék el, hogy a nyilatkozatot szabvány
méretű postai borítékba kell helyezni, a
borítékra rá kell írni a nevüket, állandó
lakhelyük címét és a személyi számukat. A
borítékot lezárva a többi adóbevallási irattal
együtt kell az APEH-nek postázni. (Ha vala-
kinek csak a munkáltatójánál van jövedelme,
a lezárt borítékba helyezett nyilatkozatot a
munkáltatónak kell átadni március 25-ig.)

Köszönjük, ha adója egy százalékával
bennünket támogat.

fiatal színészeket, mert nincsenek körülöttük a
szakma nagy öregjei, akik példával szolgálhatná-
nak nekik. Szerencsés helyzetben vagyok: az Új
Színházban nem érezni ezt az űrt. Itt van mindjárt
Holl, akinek bámulom a teherbírását és akarását,
akinek minden mozdulatát lesem, akivel boldog-
ság egy színpadon játszani...

Érdekes, hogy a Hamlet kapcsán gondolkod-
tam el a szakmán belüli barátságaimon is. Akik
nagyon fontosak nekem, azokkal is alig találko-
zom. Dédelgetett vágyam, hogy újra összejöjjünk
Virág Csabával, és megint csináljunk együtt va-
lamit. Csaba is hiányzik, meg a vele való mozgás-
színházi munka is. Ő volt mindeddig az egyetlen
rendezőm, akiben maradéktalanul hittem. A má-
sik ember, akire sokat gondolok mostanában:
Bertók Lajos, főiskolai osztálytársam, mind-
annyiunk közül a legragyogóbb tehetség. Bár
egyáltalán nem vagyok babonás, a Hamletet két
rekvizitummal próbáltam végig, mert úgy érez-
tem, szükségem van arra a plusz erőre, amit a
tárgyakhoz kötődő emberek jelentenek. Ugyan-
azt a tornacipőt hordtam, mint amiben Csabával
közös előadásunkban, az A(HA)-ban játszottam, a
zakóm zsebében pedig egy Lajossal készült
interjút őriztem - s ettől azt éreztem, ők ketten
velem vannak. Soha nem szeretnék megfeled-
kezni róla, hogy - reflektorfény ide vagy oda -
nekem, civil embernek melyek a legfontosabb
dolgok az életemben. Most például indulok haza
Pilisvörösvárra, mert a kiskutyáim már fél napja
nem kaptak enni.

HELYREIGAZÍTÁS

Februári számunkban, a Pesti Színház Colombe-
előadásáról szóló kritikánkban tévesen szerepelt a
jelmeztervező neve. A produkció ruháit Bartha
Andrea tervezte. Az elírásért elnézést kérünk.

Februári számunk 3. oldalán, a Hamlet-kritikában
nyomdahiba miatt hibásan jelent meg egy
mondat, amely helyesen így szól: „Az Első sírásó
csak annyit ásogat, hogy az előadás meghökken-
tően különféle, nem valóságos koponyáinak
egyikét - Yorickét - előszedje."

Asapreludetotheforthcomingnation-wideoperettafestival,wepublishanassortment

of

writings on this art form, with special regard to
its present state. After an introduction by Miklós
Szinetár, two German experts, Georg Knepler
and Professor Volker Klotz disclose their views
on the part and the present of operetta; then we
refer in retrospective to the juicy scandal of
Lehár's The Merry Widowas directed in 1963 by
Maurice Béjart in Brussels; we publish some
pertinent ideas exposed by composer Emil Pet-
rovics, director Tamás Ascher and critic Péter
Molnár Gál in a television program as well as the
views and projects of eight competitors tor the
vacant managerial post of the Operetta Theatre,
that is author-directors Péter Fábri and Péter
Horváth, directors Imre Halasi (final winner of
the competition), Miklós Gábor Kerényi and Zol-
tán Iván Vas, actor Tibor Szolnoki and conduc-
tors László Maklári and Katalin Váradi. The sec-
tion closes with an interview in which managing
director József Bal explains the „operetta policy"
of his theatre, the Katona József in Kecskemét.

The first item in our column of reviews is also
concerned with an operetta production: Andrea
Stuber exposes her opinion on Kálmán's The
Czardas Queen as seen by her in Zalaegerszeg,
Szolnok and Budapest. István Sándor L. saw for
us quite a plethora of revivals of plays by Ferenc
Molnár: The Honourable Doctor (Békéscsaba),
The Guardsman (Komárom/Komarno, Slovakia),
Olympia (Veszprém), Liliom (Zalaegerszeg) and
The Glass Slipper (Pécs and Kaposvár), and
Balázs Lévai adds to this impressive list The
Good Fairy as performed at the Radnóti Miklós
Theatre. Finally Tamás Koltai shares with the
reader his impressions of three song recitals by
three great ladies of this art form: England's
Marianne Faithfull, Italy's Milva and Hungary's Esz-
ter Csákányi.

Tamás Gajdó introduces a new book on recent
theatre history: in The Guests of the Czardas
Queen Tibor Bános tries to ferret out some
carefully hidden vicissitudes suffered by plays
and players during the Communist regime.

In his column of theatre research Géza Fodor
now introduces and publishes an essay by
German expert Willi Flemming on some specific
traits of drama.

We publish once more the edited text of a
public conversation: this time our collaborator
László Bérczes invited director János Ács to the
Osiris Club to question him about his views on
present-day Hungarian theatre.

Another interview follows: Adrienne Dömötör
met Zsolt László, a young leading actor of the
New Theatre.

Öur supplement concerned with publishing
new Hungarian playtexts happily sails forth with
Passion Story by András Jeles.

oncz Zsuzsa: Már nem fáj ennyire
felvétel az Osiris-klubban rendezett SZÍNHÁZ-esten készült


