
rendeltetésének és céljának ezt a kettős-
ségét, miszerint a régi, nagy sikerű ope-
rettek kedvelőinek igényeit éppúgy, mint
a modern musicalért lelkesedőkét
igyekszik kielégíteni. A Fővárosi Ope-
rettszínház így, lehetőségeit tekintve mo-
nopolhelyzetben van, s ezért példaként
kell állnia a többi - operettet és musicalt
játszó - színház előtt. Színházunk e ket-
tősségét, úgy tűnik, értékelik - külföldön.
Társulatunk ugyanis soha nem államközi
egyezmények alapján tesz meg csere-
utakat, hanem impresszáriók - méltá-
nyolva egy-egy produkció színvonalát -
visznek bennünket.

- Ahogy így hallgatom, úgy tűnik: már
valóban magáénak tekinti az Operett gondjait,
örömeit egyaránt. Könnyen „feltalálta magát"

?

- Mielőtt a minisztériumba kerültem
volna, voltam színész, színházi titkár,
gazdasági igazgató is. Tehát a színház a
„gyakorlatban" nem okozott semmiféle
meglepetést. Minisztériumi munkám pe-
dig segít új pozíciómban: úgy érzem,
többet s másként látok, mint korábban.
Ismervén országunk színházait, az érték-
rendek kialakítására vonatkozóan van
összehasonlítási alapom. Egy pillanatra
visszatérek az előbbi, a musical-operett
kérdéshez. Meggyőződésem: mondvacsi-
nált ellentét, erőszakolt probléma. A fon-
tos, hogy a két műfaj között megteremt-
sük az egyensúlyt, s ez elsősorban ren-
dezői feladat.

Vámos László: A SZÍNHÁZ 1976.
januári számában alkalmam volt részle-
tesen ecsetelni a Fővárosi Operettszín-ház
problémáit, beszéltem az operettről és a
musicalről, ezek színvonaláról, kiala-
kulásáról, a „zenés-színész" képzésről.
Nem szeretném magamat ismételni, csu-
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pán az eddigiekhez hozzátennék egy gon-
dolatot. Társulatunkat rendkívül tudatos
munkával fejlesztettük. Kilenc évvel ez-
előtt az Operett tagjai közt mindössze
egyetlen harminc éven aluli színész volt.
Elképzelhető, milyen problémákat oko-
zott ez, hiszen a műfaj - lényegében a
fiatalság. S Németh Marika már tizen-
nyolc évesen, Petress Zsuzsa és Hadics
László is harmadéves főiskolás korukban
jutott főszerephez, Rátonyi Róbert hu-
szonkét éves korában már sztár volt!
Tehát nem igaz az, hogy végig kell járni a
szamárlétrát az Operettben. Ezt csak az
áldatlan helyzet szülheti. Például az is,
hogy nincs kamaraszínházunk, pedig
társulatunk megérett rá; több lehetőséget
adna színésznek, rendezőnek egyaránt,
hogy kísérletezzenek, hogy meg-
újhodjanak s rendszeresen feladathoz
juthassanak.

- A társulat fiatalítása során nem sértődtek
meg a „régiek" ? Nem voltak villongások ?

- Semmivel sem több, sem kevesebb,
mint bármelyik más színháznál hasonló
szituációban. Senkit nem küldtünk el, sőt!
Az elmúlt hat-nyolc évben szerződött
vissza hozzánk Petress Zsuzsa, Németh
Marika, Tiboldi Mária. Tehát a fiatalítás
és az idősebb generáció új sínre tétele
egyidejűleg történt. Annak idején, amikor
a budapesti operett négy csillaga

Honthy Hanna, Latabár Kálmán, Sárdy
János és Feleky Kamill - kiléptek prima-
donna, bonviván illetve táncoskomikusi
szerepkörükből, teljesen természetes volt,
hogy számukra új műveket hozzanak
létre, vagy pedig a librettókat úgy for-
málták át, hogy szerephez jussanak. S ezt
a szeretetet-figyelmet ma is éppúgy
alapnak tekintjük társulatunk s a kö-
zönség érdekében egyaránt.

RÉVY ESZTER

Sokkszemközt
fiatal színészekkel

Minden életpályán, de különösen a mű-
vészi pályákon rendkívüli jelentőségű a
kor követelményeivel, szellemével lépést
tartó belső fejlődési folyamatok inten-
zitása. A színházművészet e téren is spe-
ciális helyet foglal el a művészetek rend-
szerén belül; lévén a leghatásosabb kom-
munikációs eszköz, ez élő szó felhasz-
nálója. Jelenlegi színházi adottságaink és a
korszellem jegyében a legkiválóbb egyé-ni
teljesítmények sem önmagukban, ha-nem
közösségekben jönnek létre. És itt
jelentkezik az egyre fontosabb, egyre
aktuálisabbá váló kérdés: vajon a szín-
házak rendezői egy-egy adott produkción
túlmenően foglalkoznak-e, foglal-
kozhatnak-e tudatosan és következetesen a
velük dolgozó színészek eszmei, művészi,
szakmai továbbképzésével? Öt nagy pesti
színházunk tehetséges, neves fiatal
színészeit kérdeztük meg arról, hogy
pályájuk kiteljesedése, művészi fejlődésük
érdekében igényelnek-e, tapasztalnak-e
hathatós segítséget rendezőktől,
színházvezetőktől, illetve milyen
elképzeléseik lennének a megoldásra.

Nemzeti Színház

Benedek Miklós :

A tudatos színésznevelő, egyéniségfej-
lesztő koncepció tökéletes példája Huszti
Péter színésszé érlelése. Ezen kívül nem
hiszem, hogy a színházak vezetőségeinek
temérdek egyéb szempont mellett, műsor-
tervük összeállításánál vagy az egyes sze-
repek kiosztásánál a folyamatos és céltu-
datos színészfejlesztés komoly gondjaik
között szerepelne. Az egyéni fejlődést
sokkal inkább az egyes produkciók pró-
baidőszaka alatt elsajátítható ismeretek,
gyakorlat szolgálják, mint egy-egy szerep-
osztás. Hiába kapok ugyanis egy látszólag
igen komoly szerepet, ha ez alkotó
munkafolyamatokon keresztül nem válhat
valóban feladattá. Ha viszont igen, akkor a
valódi alkotószellemű műhely-munka
minden színészi továbbfejlődés
leghatékonyabb hordozója.

Császár Angéla :

A főiskola elvégzése után a Nemzeti
Színházba kerültem, ahol hosszú ideig a
Molière-darabok oly jól ismert ifjú

Latabár Kálmán és Medgyesi Mária Gáspár Margit: Az állam én vagyok című zenés vígjátékában



leányalakjainak sorát játszottam el. Azóta
változott a szerepköröm, de arra még nem
volt lehetőségem, hogy legalább a magam
számára kiderüljön, milyen is vagyok, mi
mindenre lennék képes. A szakmai
továbbfejlődés terén két dolgot tartok
alapvetőnek: az egyes próbaidőszakok
valóban színészt nevelő-fejlesztő
műhelymunkájának megteremtését és a
rendszeres fizikális képzést. Arról, hogy a
színház vezetőségének vannak-e és milyen
távlati elképzelései velem kapcsolatban,
erről nemcsak nekem, de azt hiszem,
legtöbb pályatársamnak sincs tudomása.

Ronyecz Mária :

Eddigi pályafutásom során túlnyomó-részt
Marton Endre rendezéseiben a
legváltozatosabb szerepeket játszottam el
Örkénytől Molière-ig, modernektől
klasszikusokig. Nem hiszem, hogy a le-
hetőségek megteremtésén, a feladatok
biztosításán túlmenő színésznevelő-fej-
lesztő törekvések -- egyes kivételes esettől
eltekintve - léteznének. Szerintem
elsősorban mindenki személy szerint fe-
lelős saját továbbfejlődéséért. Amennyi-
ben bármikor bármi yen feladatot kapunk,
csak rajtunk múlik, mennyiben tudjuk
megragadni benne a művészi to-
vábbfejlődés lehetőségeit.

Skacsvay László :

Minden kapott feladat egy-egy jelentős
állomás a továbbfejlődés útján. De fiatal
színész azt, hogy tulajdonképpen hová,
milyen irányba halad, mindaddig nem
tudhatja pontosan, míg a vele kapcsolatos
irányító-nevelő tendenciákról nincs
tudomása. És ha legalább nagy vonalakban
nem tájékozott erről, úgy érezheti, hogy
pályája alakulását elsősorban a véletlenek
sora határozza meg. Ebből következik,
hogy önképző tevékenysége is könnyen
esetlegessé válhat, hiszen nem nyújthat
biztonságot annak tudata, hogy legalább
nagyjából mikor mire számít-hat, mire
lenne szüksége.

Madách Színház

Bence Ilona :

Soha nem kérdeztem meg egy rendezőtől
sem, hogy egy-egy szerepet miért játszom
el vagy egy másikat miért nem. Ezért azt
sem tudom, milyen tovább-fejlesztő vagy
nevelő elképzelések fűződnek hozzám. Az
azonban biztos, hogy a megadott
lehetőségek a lehető legszélesebb skálán
mozognak, szinte két

azonos típusú szerepet nem kaptam még.
Számomra ez az elképzelhető legjobb
pedagógia, akár tudatos nevelő hatás
kifejeződése, akár nem. A változatosság, a
sokféle kipróbálás lehetősége biztosítja az
utat önmagam képességeinek
megismeréséhez, Szerintem egyben ez a
legfontosabb kritériuma minden-fajta
művészi fejlődésnek, továbblépésnek.
Cs. Németh Lajos:

Az egyes rendezők lehetőségei szerintem
nem terjednek ki arra, hogy egy-egy pro-
dukción túlmenően komolyan foglal-
kozhassanak a színészek továbbfejlődé-
sével -- kivéve persze a főrendezőket,
igazgató-főrendezőket. Ennek folyo-
mányaként a színészek sem tudnak ön-
maguk továbbképzésében, fejlesztésében
távlatokban gondolkodni. Természetesen
a kapott feladatok sora mind meg-annyi
mérföldkőként építi tovább „élet-
művünket". De a legnagyobb vívmány az
lenne, ha színházi vezetőink nyilván-
valóan létező színésznevelő, fejlesztő
elképzeléseiket alkalmanként egyénileg
közölnék is velünk. Ez segítené elő leg-
hatékonyabban mind a színházi együttes
munkájában, mind az önképzésben rejlő
lehetőségek kiteljesedését.

Paudits Béla :

Ádám Ottó főiskolai osztályából a József
Attila Színházhoz kerültem. Eleinte szép
feladatokat kaptam, majd két év stagnálás
következett. A minden perspektíva nélküli
vegetálás kifejezett visszafejlődést
eredményezett. Kedveltek, szerettek, csak
éppen nem használtak. Ezután kerültem
először darabra szerződve a Madách
Színházba. Ádám Ottónak valóságos
gyógypedagógiai módszerekkel sikerült
visszahoznia az „életbe". Egy év alatt
tizenegy feladatot kaptam statisz-
taszereptől főszerepig. A tudatos fejlesztő-
nevelő hatás, az állandó odafigyelés, a
felém irányuló bizalom hozott vissza a
pályára. Szerintem e színház vezetősége
tudatosan ad igen változatos feladatokat
fiatal színészeinek, hogy kipróbálhassák,
mire képesek. Ehhez a sokoldalú
foglalkoztatáshoz mindent megkapunk a
komoly eszmei, művészi-szakmai
képzéstől az anyagi megbecsülésig. És ha
mindez megvan, akkor már minden szó,
az egymondatos szinkrontól vagy rádiótól
a tévészerepig, kivétel nél-kül az egyéni
továbbfejlődést is szolgálja.

Tímár Béla :

A színházi vezetés alapvetően fontos kér-
désének tartom a tudatos színésznevelő-
fejlesztő munkát. Igen fontos, hogy a
fiatalok a főiskola elvégzése után mind
terjedelmükben, mind műfajukban a le-
hető legváltozatosabb szerepskálán pró-
bálhassák ki képességeiket. Az ilyenfajta
lehetőség biztonságérzetet, hitet és ön-
bizalmat ad. Igazgatónk, Ádám Ottó
osztályfőnököm volt a főiskolán. Úgy
érzem, jobban tudja, mint én, mi való
nekem, és fejlődésem érdekében tudatosan
lát el a feladatok meghatározott
rendszerével. Színházunk különben már
műsorpolitikájában is színészcentrikus,
tendenciózusan érvényesíti azt a célki-
tűzést, hogy színészeit sokoldalúan fej-
lessze. Lényeges, hogy jó légkörűek a
próbafolyamatok, kölcsönös bizalom hatja
át színészek és rendezők kapcsolatát. A
rendező odafigyelése és a nevelő szándék
ebben a színházban mindenki számára
megteremti az optimális tovább-fejlődés
lehetőségét pályáján.

Thália Színház

Benkő Péter:

Óriási problémát jelent ma minden fiatal
színésznek, hogy a főiskola elvégzése után
hol és hogyan tanulja meg a szak-mát.
Akinek szerencséje van és foglalkoztatják,
annak feladatai megoldása során van
alkalma és lehetősége erre. Ha az ember
tudatosan igyekszik fejleszteni, képezni
önmagát, akkor a beérésben csak a
foglalkoztatás hiánya akadályozhatja meg.
A mai, egyre felfokozottabb
követelmények rendkívül sokoldalú
képzettséget igényelnek, aminek meg-
szerzése mind nagyobb és nagyobb szel-
lemi és fizikai erőpróbát jelent. Színhá-
zunkban szinte mindnyájan évi 250-280

előadást játszunk, ami a színpadi gya-
korlat megszerzésére kiváló. De ha saját
magam nem ragadok meg minden al-
kalmat szakmai továbbképzésemre,
színház vezetőségétől annyi más gondja
mellett nem várhatom, hogy ezzel is
törődjék. A rendszeres továbbképzés
biztosítása persze az lehetne, ha minden
színház tarthatna fenn kísérleti stúdiót, de
ez már nem annyira színházvezetési, mint,
azt hiszem, egyelőre áthidalhatatlan
gazdasági probléma.
Drahota Andrea :

Minden színész alapvető feladata, napi
tevékenysége kell hogy legyen az önkép-
zés. Ezen túlmenően azonban mindenféle



külső „nevelő" vagy „fejlesztő" beavat-
kozás felesleges. Minden szerep, minden
új feladat jelentős előrelépés lehet a pá-
lyán. Szerintem egyfajta színházi kielégü-
letlenség ismérve az, ha egy színész szük-
ségét érzi, hogy a próbákon kívül még
ilyen vagy olyan szempontból foglalkoz-
zanak vele. A továbbfejlődés gátjává váló
beskatulyázás pedig csak annak esetében
fordulhat elő, aki erre eleve alkalmas vagy
az idők folyamán azzá teszi magát.

Harsányi Gábor :

A színészi továbbfejlődés alapja a valóban
kölcsönösen inspiráló hatású színész-
rendező kapcsolat. Az egyéni képességek
fölött rendelkező szuverén rendezői ha-
talom, ha általa jól kiválasztott alapra épít
- természetesen színészi vonatkozásban
értve itt - egy jelentős belső fejlődési
folyamat megindítójává is válik. A
rendezők általában kiemelnek néhány
színészt a társulatokból, optimális esetben
nem a többiek rovására, hanem hogy
elképzeléseiknek megfelelő társulatot
építsenek köréjük. A tudatos és folyamatos
egyén- és társulatfejlesztő tendenciával
bíró rendezői odafigyelés csodákra képes.
Közepes képességű színészt né-hány év
alatt kiváló szakmai tudás birtokosává
tehet, de ennek hiánya ragyogó képességű
embert rövid időn belül elsüllyeszthet. Ez
azonban a továbbfejlődés kérdésének csak
egyik oldala. A másik egyéni ambíciótól,
becsvágytól, ki-tartástól függ. Szerintem,
aki nem adja fel, aki szívós munkával
képes önmagát tudatosan képezni, biztos,
hogy előbb-utóbb rátalál a számára
legmegfelelőbb rendezőpartnerre.
Hámori Ildikó :

Eddigi pályafutásom során - és remélem,
ezután is - a minden szempontból válto-
zatos szerepek sorát játszottam el. Ez
természetes módon elősegítette színészi
fejlődésemet, alakulásomat is. De hogy e
szerepek kiosztásában vagy azok egy-
másutániságában színészpedagógiai vagy
színésznevelői tendencia mutatkozott
volna meg, ezt nem hiszem, vagy leg-
alábbis így nem tudatosították bennem.
Véleményem szerint művészi továbbfej-
lődés - kezdve az ezt célzó belső igényen -
elsősorban úgy jöhet létre, ha megfeszített
munkával, állandó önkontrollal magunk
teszünk meg minden lehetőt ennek
érdekében.

Jani Ildikó :
Kazimir Károly osztályába jártam a fő-
iskolán, akinek alapvető nevelési célki-
tűzése volt a sokoldalú képzés. A Thália
Színházban ugyanennek a törekvésnek
folytatódását tapasztaltam, legalábbis saját
magammal kapcsolatban, ahol és ami-kor
csak volt erre lehetőség. A kapott
feladatok azután determinálják az ön-
képzés irányát is. A legsportszerűbb élet-
mód mellett sem lehet mindig minden
vonatkozásban tréningben lenni, tehát a
színházi vezetés alapvetően meghatározza
a művészi továbbfejlődést. Addig, míg az
irányítás meri vállalni színészei sokoldalú
fejlesztése érdekében a próbálkozások,
szokatlan szereposztások rizikóját, addig
biztosítottnak látom a fokozatos színészi
továbbfejlődést is.

Kozák András:
Minden egyes kapott szerep alkalom arra,
hogy egy színész továbbképezze magát.
Csak fel kell ismerni és ki kell használni
az adott lehetőségeket. Nincsenek
szerepálmaim, és nem hiszem, hogy a rám
váró feladatok idő előtti meg-ismerése
bármiben is hozzájárulna mű-vészi
továbbfejlődésemhez. Ezen a pályán az
önképzésnek van döntő jelentősége, és
annak, hogy elsősorban a saját magunkkal
szemben támasztott igények-nek
megfeleljünk. De hogy miként tudunk
idáig eljutni, ez már művészi magánügy.

József Attila Színház

Maros Gábor :

A művészi továbbfejlődést alapvetően
meghatározza, hogy a színházak műsor-
politikai megkötöttségek, a színészek
általában való foglalkoztatása és sok egyéb
körülmény közrejátszása folytán nem
engedhetik meg maguknak azt a luxust,
hogy elsődlegesen a színészekre
koncentráljanak. Azzal, hogy a perspek-
tivikus gondolkodás nem jellemző a
színházakra, hogy újra és újra csak
„helyzeteket" oldunk meg, a magyar
színjátszás hovatovább „biztonsági körök"
futására lesz csak alkalmas, ami meggátol
mindenfajta továbbfejlődést. Egyre
jellemzőbbé válnak az egyértelműen
csupán külső adottságokat figyelembe
vevő szereposztások. Az a benyomásom,
hogy rendezőink ahelyett, hogy az
alkotóművészt akarnák minden esz-közzel
előcsalogatni belőlünk, saját rendezői
„blikkfangjaik" kiötlésével van-nak
túlnyomórészt elfoglalva. Ennek kö-
vetkezménye az egyszeri siker vagy a

külső adottságok alapján osztott szerepek
sora, melyekben a színész minden önképző
igyekezete ellenére sem fejlesztheti magát
tovább. A művészi továbbképzés
leghatékonyabb eszköze az lenne, ha
egyszer már öldöklő próbák során pokolra
lehetne menni egy-egy igazi jellem
megformálásáért.

Márton András :

Minden színész csodákra képes, ha em-
berileg, művészileg érdekeltté van téve
egy-egy produkcióban. Szerintem az lenne
az alapja mindenfajta színészpedagógiának,
hogy merjenek rendezők színészeket
önállóságra nevelni, kísérletezni velük a
közös útkeresés és kölcsönös
továbbfejlődés jegyében. Ha a rendel-
kezésre álló próbaidőkben nem szájba-
rágás vagy rossz megoldások gyakorol-
tatása folyik, hanem közös munka egy-egy
közössé tett cél érdekében, ez maga lenne a
leghatékonyabb továbbképzés. Ha a mai,
egyre jobban a színpadi attraktivitás felé
hajló korban egy rendező nem felszínes
mutatványokat kér, hanem ötletei szervesen
kapcsolódnak a darabról alkotott közös
elképzelésekhez, a színészek személyéhez
és az általuk meg-teremtendő figurák
lényegéhez, akkor minden külön nevelő
hatás nélkül is ki-derül szinte
mindegyikünkről, hogy ki-váló
eredményekre képes. Az, hogy személy
szerint kinek mi szükséges saját maga
kondícióban tartásához, teljesen egyéni. A
legnagyobb gátja azonban a
továbbfejlődésnek nem is annyira a fel-
adatok esetleges hiánya, mint az ilyen
szellemű produkciók csekély volta.

Voith Ági :

Tudatos színésznevelő, egyéniségfejlesztő
tevékenységről színházainkban általában
nincsen szó, kivételes eseteket leszámítva.
Pedig igen nagy szükség lenne arra, hogy a
rendezők minél intenzívebben figyeljenek a
színészekre, annál is inkább, mert a színész
áll a legközvetlenebb kapcsolatban a
közönséggel. De sokszor a valódi
közönségigény tudomásul vétele vagy a
tudatos színésznevelés-fejlesztés ügye is
háttérbe szorul, és a rendezők csupán
önmagukra vagy az egymás közti
rivalizálás fejleményeire figyelnek. Ez
rettenetes kárára van elő-adásnak,
színésznek, közönségnek egyaránt.
Alapvető dolog szerintem nem-csak az,
hogy feladatot kapjon a színész, hanem az
is, hogy milyen feladatot és mikor. Hiába
van egy bármily kiváló zongorista előtt a
hangszer, ha mindig



egyetlen, jól ismert dallamot játszhat rajta
csupán. Ilyen körülmények között
létfenntartásunk alapja az önképzés.
Enélkül aztán véglegesen beskatulyázód-
hat a színész, aki rendszerint amúgy sem
nevelő tendenciával kapja szerepeit.

Vígszínház

Andai Györgyi :
Azt, hogy mit jelent a tudatos színész-
nevelő, egyéniségfejlesztő törekvés és
ezzel szoros összefüggésben a színészbe
vetett bizalom ereje, Szolnokon, a Székely
Gábor mellett eltöltött év értette meg
velem. Tudtam mindig, mit miért játszom
el, és egy sikertelen próbálkozás
tanulságai nem azt jelentették, hogy nem
juthattam más jellegű, de ugyan-olyan
volumenű új feladathoz. Három
vígszínházi évem alatt az elsőben újonnan
kiosztott vagy átvett szerepek sorát
játszottam el, majd két évig a Harminc-éves
vagyokon kívül semmit. Lehet, hogy ez
takar valamiféle pedagógiai el-képzelést,
de hogy mit, arra sajnos még nem sikerült
rájönnöm. Ilyen esetben van igen nagy
szükség önképző erőnkre. A következő
évadban a Várkonyi Zoltán rendezésében
színre kerülő Bernarda házában komoly
feladatot kaptam. Remélem, ez a
lehetőség az elkövetkező évek
továbbfejlődésének kiindulópontjává
válhat számomra.

Béres Ilona :
Olyanfajta óvó-védő-gondoskodó felne-
velés, mint ahogy Ádám Ottó Husztit
ragyogó színésszé alakította, általános-
ságban nem létezik. Pedig hasonló sze-
rető-segítő odafigyelésnek mindnyájan
igen nagy hasznát látnánk. A magam
részéről minden különösebb nevelői rá-
hatás nélkül egyszerűen most értem utol a
koromat. Ez a világ, az „érett asszonyok"

világa pedig, miután emberileg-
művészileg-fizikailag azonosul velem,
úgy érzem, együtt is fejleszt a korszel-
lemmel. Aki tudatosam őrzi nyitottságát a
szellemi és társadalmi élet minden je-
lenségével szemben, az tesz a legtöbbet
egyéni továbbfejlődése érdekében. A
Vígszínház legnemesebb értelemben vett
profizmusa, a társulat egyöntetűnek
mondható jó közérzete szerintem áldásos
hatással van mindegyikünk fejlődésére. A
jelenlegi színházi körülmények között ez
jelenti a legtöbbet.

Lukács Sándor :
A művészi továbbképzés kérdésének fel-
vetése egy ugyanilyen fontos másik prob-

lémát is vonz: a színházi műhelyek kiala-
kításának kérdését. Olyan ideális alkotó
közösségek, melyekben színész és rendező
mindenben egyetért, „egy minden-kiért"

alapon a közös érdekeltség jegyében
dolgozhasson, nálunk egyelőre nem
hosszú távon, hanem csak egy-egy
produkció kapcsán jöhetnek létre. Ahol
kötelező évente x, lehetőleg sikeres be-
mutatót tartani, ott a folyamatos színész-
nevelő munkára nem látok optimális le-
hetőséget. Ha az ember önképzése ér-
dekében megtesz minden tőle telhetőt és
szerencséje is van, előbb-utóbb eljátszik
minden olyan szerepet, mely tovább-
fejlődését meghatározza. Hiszek a ren-
dezők jóindulatában és pedagógiai ér-
zékében, és ezt a hitemet nem szeretném
elveszíteni. Aki alkalmat kap feladatok
megoldására, annak egyéni fejlődését is
biztosítottnak látom.

Szegedi Erika :

Éveken keresztül nem tudtam megtalálni a
harmóniát színpadi. önmagammal: a
sorozatos „széplány"-szerepek egy idő
után kimondottan megállítottak a fejlő-
désben. Aztán bekövetkezett a fordulat:
Bartha Szerelem című darabjában Kapás
Dezső remek karakterszerepet osztott rám.
Hogy ez mennyire volt tudatos pedagógia
következménye, azt nem tudom. De hogy
egész pályafutásomra kihatott, ez biztos.
Azóta jó a közérzetem a szín-padon, és ha
szélsőséges karakterszerepek mellett ismét
játszom „széplányokat" is - ezek most már
továbbfejlődé-sem szerves részeit képezik.
Szerintem szakmai, művészi
fejlődésünknek két alappillére van:
rendezői odafigyelés és fejlesztő-nevelő
beavatkozás, valamint szigorú kontrollon
alapuló önképzés.

Szombathy Gyula :

Eddigi pályafutásom alatt megismert
mindkét színházban, úgy érzem, tudatosan
foglalkoztak művészi továbbképzé-
sünkkel. Szolnokon a Székely Gáborral
eltöltött hat év folyamán szinte minden
kapott szerepről tudtam, miért, milyen
hozzám kapcsolódó elképzelésektől in-
díttatva játszom el. A Vígszínházban most
fejeztem be második évadomat. Az ez idő
alatt kapott hét szerep sokfélesége szintén
azt bizonyítja, hogy a szín-ház vezetősége
tudatosan lehetőséget akar adni önmagam
sokoldalú kipróbálására. A színészi
továbbfejlődés leghatékonyabb
eszközének emellett azt tartom, ha
eszmeileg érdekeltté téve bennünket, az
egyes produkciókban nem

csupán utasításokat hajtunk végre, ha-nem
közös alkotó folyamat részesévé vál-
hatunk. És még egy: igen sok belső
konfliktustól, kisebbrendűségi érzéstől,
görcsössé válástól menekedhetnénk meg,
ha alkalmanként és egyénenként tudato-
sítanák bennünk, hogy a rendezőknek, a
színház vezetőségének milyen irányú
elképzelései vannak velünk kapcsolatban.
Szárnyakat lehetne kapni attól, ha
időnként egy kis távlatot is megcsillan-
tanának előttünk,

Tahi Tóth László

Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy Várkonyi Zoltán egyben főiskolai
osztályfőnököm is volt. Ebből adódóan
úgy érzem, hogy kapott szerepeim konk-
rét, perspektivikus elképzeléseket tük-
röznek velem kapcsolatban. Hogy azon-
ban általában, valamennyiünkre kiterje-
dően lenne a színházak vezetőségeinek
határozott továbbfejlesztési, színészpe-
dagógiai koncepciója, ezt nem hiszem.
Miután nekem nincs saját magamra sza-
bott szerepköri elképzelésem, bízom ab-
ban, hogy előbb-utóbb tudatos tovább-
fejlesztő törekvés vagy a véletlen folytán
minden olyan szerephez eljutok, amelyet
pályám kiteljesedése érdekében el kell
játszanom.

Venczel Vera :

Hiszek abban, hogy minden kapott fel-
adat egy-egy belső fejlődési folyamat ré-
szévé válik a főiskola elvégzése után is.
Bizonyos, hogy nemcsak a rendezők, ha-
nem általában a színházak vezetőségei a
lehetőségek szabta határokon belül figye-
lemmel kísérik a színészek egyéni fejlő-
dési vonalát, és tőlük telhetően igyeksze-
nek segíteni. Ha az ember ki tud fejlesz-
teni és képes megőrizni magában egy bi-
zonyos intenzitású önképző képességet,
akkor a több oldalú fejlődés kiváló lehe-
tősége lesz a színházon kívül a rádiótól a
szinkronizálásig vagy filmezésig minden.
Igen nagy segítséget nyújt művészi és
emberi fejlődésben egyaránt a kollégák
segítőkészsége és Várkonyi Zoltán magas
szintű műhelymunkát jelentő tevé-
kenysége - például számomra most a
Bernarda háza próbáin. Úgy érzem, ha az
ember megőrzi belső rugalmasságát, ha
nem tévesztik meg felszíni jelenségek, ha
sikertelen kísérletekből is tud hasznosat
tanulni, és ha mindenben elsősorban a
pozitívumokat igyekszik megtalálni, akkor
minden egyes szerep vagy feladat az
emberi, művészi továbbfejlődés fontos
állomásává válhat.


