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Legyen Z. És így szól a mondás. „Z már hét éve nagy
játékos volt, mire észrevették, hogy nagy játékos. És Z
már hét éve csapnivalóan játszott, amikor feltûnt vala-
kinek, hogy lehet, hogy ez a Z nem is olyan nagy játé-
kos.” Ha egyszer valakirôl eldöntöttünk valamit, beil-
lesztettük egy képbe, akkor nem fogjuk egykönnyen
megváltoztatni a véleményünket. Mert a mi értékítéle-
tünk szenvedne csorbát. És mi ugyebár – túlnyomórészt
– csalhatatlanok vagyunk.

A kisvárosisághoz meg éppenséggel semmi köze.
Mitôl lenne másabb egy színészrôl kialakult kép a kis-
városban, mint a nagyvárosban?

– Végül is mi az, pontosabban ki az, akit megmutatsz?
– Én nem mutattam meg semmit. Vagyis nem a

megmutatás szándékával álltam ki. Isten ôrizzen attól,

hogy ezt tegyem! Mert akkor csak egy idea lennék, és
nem az a valaki, aki elevenen él. Akkor a te helyedben
lennénk, és együtt néznénk valakit, aki nincs. A te fel-
adatod, hogy nézzél, az enyém, hogy legyek. Eleven,
szerves, hiteles – nevezd, ahogy akarod. Úgy legyek,
miként magam is vagyok. Most, ebben a pillanatban.
És mindig. Én nem gondolkodom azon, hogy én mit
jelentek. Hogy vajon én mit képviselek, minek vagyok
a szimbóluma, milyen típus vagyok. Én vagyok. Léte -
zem. És ebben a létezésben én nem tudom, hogy mit
mutatok, mert én belül vagyok. És én innen nem aka-
rok kimenni.

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: TOMPA ANDREA

– Emlékszel az elsô színházi élményedre?
– Rémlik egy operett. Egy kandeláber majdnem fel-

borult, amikor a bonviván belekapaszkodva próbálta
körülpördülni. Biztos nem volt lefúrva. De arra emlék -
szem, hogy óvodásként tudom, van színház, vannak
színészek, van film, és az érdekel engem. És még arra,
hogy bohóckodom az óvodás társaimnak, akik körbe-
ülnek és nevetnek.

– Iskoláskorodban szavaltál, szerepeltél?
– Az ünnepségeken a jó tanulóknak illett szavalni,

így ezt megúsztam. De édesanyám, tudva, hogy ez na-
gyon érdekel engem, rátalált egy hirdetésre, és elvitt az
ottani mûvelôdési központba, ahol nyári kurzust tar-
tott Porcsin László – akinek egyébként állandó cso-
portja volt a debreceni Alföld Színpad; Mátyás Irén,
Derzsi János és sokan mások jártak oda –, s a kurzus
után meghívott a társulatába. Ekkoriban éppen sze-
replôket kerestek a debreceni Csokonai Színházban a
Légy jó mindhalálig címû színdarabhoz. Jelentkeztem.
Ez lett az elsô színházi munkám, tízévesen. Attól fog-
va rengeteg idôt töltöttem a debreceni színházban, be-
szívtam azt a levegôt, mert utána dráma tagozatos
gimnazistaként a társaimmal együtt elhivatott karként
voltunk jelen. Majd érettségi után az akkori igazgató,
Lengyel György állást kínált néhányunknak, ami már
nagyobb szerepekkel is járt. A fôiskolára pedig negye-
dik próbálkozásra jutottam be.

– Mikor mondtad magad elôször színésznek?
– A kudarcos felvételik után még sokáig nem úgy

gondoltam magamra mint színészre. Az egyetem el-
végzése után kaptam magam azon, hogy már nem a
szokásos módon válaszolok a kérdésre, hogy mivel
foglakozom – mert azelôtt azt mondtam: hát így szín-
házban játszom. Egyszerûbb volt azt mondani: szí-
nész vagyok.

– Most, hogy az ország legjobb színházában vagy, és re-
mek szerepeket játszol, díjakkal is jutalmaztak már, meg-
van az elégtétel a három elutasított felvételiért?

– Utólag visszagondolva megértem, hogy nem jutot-
tam tovább. Nagyon fiatal voltam. A negyedik felvételire
viszont remek állapotban érkeztem. Szinte besétáltam
a fôiskolára. A „na, ugye” érzés pedig addig tartott, amíg
hazavonatoztam Debrecenbe. Aztán minden ment tovább.

– Már iskoláskorodban is zenéltél, gondolom.
– Igen, bár késôn kezdtem. Dobolni akartam, de édes -

apám egyszer csak hazajött egy hetvenkilós Korg-
Trident szintetizátorral. Így kezdôdött.

– A harmonika ezután jött?
– Harmonikázni egy zsámbéki produkcióra – a Pul ci -

nella közlegényre – tanultam meg valamelyest. Vágy tam
már rá, és éppen volt annyi pénzem, ráadásul illett is
a darabba. Persze bal kézzel csak nagyon alapvetô és
egyszerû dolgokat tudok játszani, mert azért nem va-
gyok harmonikás.

Mondatról 
mondatra
B E S Z É L G E T É S  K E R E S Z T E S  T A M Á S S A L
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– Dobod is lett?
– Igen, vettem egy elektromos dobot, az egy csúcs-

modell, életem legnagyobb befektetése – filmes kere-
setbôl. Otthon, mint zenekar, felveszem sávokra, aztán
összerakom.

– És játszottál igazi zenekarban is?
– A gimnáziumban, a szünetekben az agyára men-

tem az osztálytársaimnak azzal, hogy koncerteket ad-
tam egy pianínón – illetve többen voltunk, akik ezzel
szórakoztattuk magunkat. Aztán zongoristája lettem
az Ölveti Blues Band nevû zenekarnak, ez volt az elsô
zenekar, amelyben igaziból játszottam. Keddenként
felléptünk a Hendrix Pubban. Egy-egy finom babgu-
lyás volt a fizetségünk.

– A színházi munkáid mellett játszol valamilyen for-
mációban a Dzsezztetésen kívül?

– Nem nagyon. Rit kán elô -
fordul egy-egy fellépés, de
azok inkább örömzenélé-
sek. Van, hogy nem tudom
hirtelen eldönteni, mi az is-
merôsebb: a téma, amit ját-
szunk, vagy a zenésztárs,
aki mellettem áll. Ezek re-
mek esték, nagyon szere-
tem ôket. De inkább otthon
zenélek, magamnak – egy -
elôre. Néha megkérnek,
hogy írjak zenét darabhoz
vagy rádiójátékhoz. Nyáron
lehet, hogy szerzôtársakká
leszünk az öcsémmel, szin  -
tén egy színdarabhoz.

– Az öcséd mivel foglalko-
zik?

– Hangmestertanonc, és
bár ô biztos nem mondaná így: zeneszerzô.

– Akkor azért ti ezt otthonról hoztátok.
– Apám öccse trombitás, de rajta kívül nincs zenész

a családban. Nem én találtam rá a zenélésre, hanem az
énrám. Egyszerûen nem tudtam kikerülni. Jött.

– Hogy vagy egyébként a hagyományos zenés színházi
formákkal, mint az operett, a musical?

– Vannak jó musicalek, vagy voltak, nem tudom.
A musicallel szerintem akkor van baj, amikor komo-
lyan veszi magát, amikor nem képes mosolyogni ma-
gán. Olyankor inkább én mosolygok rajta: na, nem bír-
ta ki, dalban mondja el. Az operettet inkább választa-
nám, ha arról lenne szó. Ma színre lehet vinni úgy egy
operettet, hogy annak a finom szellemessége katarti-
kus legyen. Láttam már ilyet a fôiskolán, Szabó Máté
rendezte.

– A színpadi mozgáshoz is szemmel látható viszonyod
van. Van ennek története?

– Nagyon nincs. Kung-fuztam és fociztam a megye
II-ben, ahol nagyon észnél kellett lenni, mert ha a ka-
pus kivetôdött, megégethetett a cigarettája. És az egye-
temen azért négy éven keresztül jártunk mozgásórákra. 

– A Szív Cirkusz Varietében az elôadás egyik kiemelt
pontján helyben futottál közel két órát. Arra hogyan ké-
szültél?

– Tetszett, hogy sûrített a feladat, hogy ez egy tiszta
forma, amelybôl rengeteg jelentést lehet kibontani.

Kedveltem, hogy sokat bíz a nézôre. Mi, Rezes Judittal
a jin–jang két pöttye voltunk, ô mozdulatlanul állt, én
helyben futottam. Bevallom, ez nem lett lepróbálva,
csak bemondtam, hogy bírni fogom. Érdekes volt,
hogy a közben elhangzó sokféle dalt hallgatva azt érez-
tem, nem a hangfalakból szól a zene, hanem bennem
szól, miközben én magam benne vagyok a zenében.

– A végén Rezes Judittal egy dalt énekeltetek. Az elô-
adásért egészében nem lelkesedtem, de a duettetek különle-
ges élmény volt.

– A szöveg egy angol nyelvtankönyv részlete volt –
ebbôl dolgozott korábban Kari Györgyi Halász Péterrel
is, a dalt pedig én írtam.

– Eddig azt láttam, amikor téged néztelek, hogy a szín-
padon a többi színésszel erôsen együtt vagy, jól tudsz fi-
gyelni rájuk, és talán ôk is jól tudnak figyelni rád.

– Ha így van, örülök. Amikor a színpadon sikerül fi-
gyelni valakire, meghallani a mondatait, az koncent-
rálja a színpadi jelent. A figyelem tartás. Van, hogy
azon kapom magam, akár színpadon kívül, hogy kép-
telen vagyok figyelni másokra – akkor tudom, hogy baj
van. Olyankor megpróbálok kifelé nézni és látni. Attól
rendbe jövök. Egyébként mindig izgalmat jelent em-
bereket nézni és hallgatni. Szoktam azt játszani, hogy
amikor az utcán elmegy mellettem egy ember, meg-
próbálok ráérezni, milyen lehet, mit gondol, hogyan
él. Ezt persze nem tudom ellenôrizni, de néha nagyon
erôs benyomásaim vannak.

– Talán ezzel függ össze, hogy már kisgyermekként szí-
nész akartál lenni?

– Nem volt bennem ilyen tudatosság. Akkoriban leg-
feljebb a dolog játékossága tetszett, hogy bármilyen
módon próbálom megnevettetni a többieket, sikerül.
Nem is humorral, nem is értelemmel, csak a pillanat-
nyi meglepetéssel játszottam.

– Azért a humor sem idegen tôled.
– A humor szerintem életösztön. Sokat segít, ha ne-

vetni tudunk azon, hogy fogalmunk sincs, miért vagyunk.
– Milyen darabban játszottál, amelyben humor van, de

cseppet sem vicces?
– Több ilyen is volt, például A vadkacsa. A próbákon

Asc her Tamással és a társulattal nagyon sokat nevettünk.
– Akkor az ô munkarendszerét is kedveled – gondolom,

az ember nem nevetgél azzal, akivel nem szeret együtt dol-
gozni. Melyik rendezô világa áll még közel hozzád?

– Nehéz lenne ezt rangsorolni. Jó élményeim van-
nak. Megszületik egy atmoszféra a próbafolyamat
alatt, amely aztán attól válhat új minôséggé, hogy min-
den résztvevô beleteszi a maga kis világát.

– A Mit csinál a kongresszus?-ban játszott figurába
mit teszel bele?

– Talán valami naivitást. Ebben a darabban csak le-
koszlott figurák vannak, akik nem eszmékért, a jóért
élnek, hanem önmagukért, sokszor kicsinyes önma-
gukért. Az én figurám a legnaivabb, bár mintha ki len-
ne hagyva belôle, hogyan is jut el a végére ez az illetô,
mert miután találkozik a kisasszonnyal, abbamarad a
szerepe, és a végén egyszer csak felbukkan egy telje-
sen más szándékkal, amellyel megváltja az egész tör-
ténetet. Furcsa darab.

– Bodó Viktorral pedig úgy dolgoztok, hogy nincs kész a
darab, amikor nekiálltok. Nem bizonytalanabb kimenetû
így nekikezdeni egy elôadásnak?
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– Nem, hiszen ô sem érkezik kevésbé felkészülten,
mint más rendezôk. A Motel és késôbb a Ledarálnak -
eltûntem olvasópróbáin olyan vastag szövegkönyvekkel
érkeztek Vinnai Andrással, hogy hirtelen nem tudtuk,
most nem viccelnek-e. Nem vicceltek. Rengeteg jele-
netet és jelenetötletet hoztak, amelynek a fele kima-
radt, a másik fele pedig átalakult. Ez pusztán módszer,
hogy járatlan utakon indultunk – bizonytalanabb, de
késôbb pont ebbôl fakadt az elôadás energiája.

– Te melyik módszert kedveled jobban színészként?
– Mindkettôben rengeteg izgalom van, és mindkettô

alkalmas arra, hogy megszülessen egy színdarab.
– Fogsz egyszer te is rendezni?
– Foglalkoztat a dolog. Kipróbálom szívesen, ha

majd lehetôségem adódik. Elôször valami konkrét da-
rabhoz nyúlnék, közben persze kiderülhetne, mennyi-
re lehet attól elszakadni. Szeretek darabokat megfejte-
ni, rátalálni azokra a momentumokra, amelyek meg-
határozzák a hangsúlyokat. Élvezem a logikát, amely
szervez egy-egy darabot. Izgalmas játék, ahogy egyik
mondattól el kell jutni egy másikig, és a közbeesôkrôl
ki kell deríteni, hogyan szolgálják ezt.

– Mennyire hatnak az életedre a szerepek?
– Elég sokat vagyok bent a színházban, néha átfut

rajtam a gondolat, hogy már megint itt állok a színpa-
don, már megint rajtam van egy jelmez, és már meg
sem lepôdöm. De a színpadon színész vagyok, aki sze-
repet játszik, ám aki játszik, az én magam vagyok.
A gondolkodásomat biztosan alakítják a szerepek és
munkák, mert a legtöbb színdarabot úgy írták, hogy
pár pillanatba van rejtve az évek alatt szerzett tudás.
A színpadról hozott tapasztalataim bizonyos emberi
viszonyokra vonatkozó kérdésekre választ adnak az
életemben – és arra, hogy milyenek vagyunk.

– Akkor elsôsorban gondolkodásmódot tanulsz a szín-
házi munkáid nyomán.

– Nemcsak azt, sok gyakorlatias dolgot is. Az ember
színészként megtanulja használni a testét, a hangját, a
figyelmét. Sok mindent kell ahhoz tudni, hogy azt
mondjam el a színpadon, amit akarok. Talán ez a leg-
nehezebb: tudni, mit akarok mondani.

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: PROICS LILLA

A SZÍNHÁZ folyóirat pályázatot hirdet a mai magyar
színház kérdéseit elemzô írásokra. Olyan kritikai
hang vételû, elemzô szemléletû tanulmányokat, esz-
széket, vizsgálatokat, kutatásokat várunk bármilyen
mûfajban, amelyek rámutatnak a kortárs magyar
színház meghatározó jelenségeire, állapotának átfo-
gó elemzésére törekszenek. Továbbá kiemelkedô
(budapesti, vidéki, határon túli) színházak, alkotó
sze mélyiségek, mûhelyek, jelenségek (kortárs drá-
ma, különbözô színházi stílusok, iskolák, hagyomá-
nyok vagy a közönség) helyének, mû vészi, társadal-
mi szerepének elemzését célozzák meg.

• A pályázat célja inspirálni a mai magyar színház
átfogó vizsgálatát, serkenteni a kritikai szellemû
elemzést. 

• A pályázat jeligés.

• Pályázatot nyújthat be bárki magyar állampolgár,
határon túli vagy külföldi szerzô még nem publikált
írással. 

• FIGYELEM! AZ ÁPRILISI KIÍRÁSHOZ KÉPEST
RÉSZBEN MÓDOSÍTOTT FELTÉTELEK!

• Terjedelmi korlátok: minimum 20 000 – maxi-
mum 40 000 karakter. Az ennél nagyobb terje-
delmû írásoknál – készülôben lévô, monografikus

elemzések, könyvek fejezetei, kutatások anyagai
stb. – a tervbe vett mû vázlatát a pályázattal együtt
kérjük benyújtani. 

• A pályázatot zárt borítékban 3 nyomtatott pél -
dányban kérjük benyújtani, ugyanebbe a borí-
tékba lezárt kisborítékban mellé kelve a pályázó
nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.
A kisborítékra, valamint a tanulmány minden pél-
dányára kérjük felírni a választott jeligét.  

• A nem titkosított pályázatokat a pályázatból
kizárjuk.

• Pályázati határidô: 2008. augusztus 1. 

• Díjak: I. díj – 300 000 Ft
II. díj – 200 000 Ft
III. díj – 100 000 Ft

• A pályázatot szakmai zsûri bírálja el. Bírálók:
Fodor Géza, Radics Viktória, Schilling Árpád, va la -
mint a SZÍNHÁZ folyóirat szer kesztôi (1 szavazat). 

• Eredményhirdetés: 2008. október 1.

A SZÍNHÁZ folyóirat fenntartja a jogot a nyertes,
illet ve kiemelkedô pá lyázatok publikálására.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A SZÍNHÁZ FOLYÓIRAT 40. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL


