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MELYREPULUNK!
-  Szervét Tibor, már főiskolás éveid alatt f i 
gyeltelek, akkor sokat mosolyogtál, a hátadon 
vitted az egész osztályt. M intha elvesztetted 
volna a jókedvedet. M i ennek az oka?

-  Nagyon váratlan a kérdés. Hirtelen 
nem is tudok mit válaszolni. Jól látod! Nem 
nagy bajokról van szó; Egyszerűen minden 
feszült körülöttünk. Évékkel ezelőtt meg
mosolyogtam az édesanyámat, aki azt 
mondta, nem néz tv-híradót, mert felidege
síti magát. Ma már én sem nézek tv-híradót.

-  M intha dupla annyi energiát kellene fe k 
tetned a színpadi munkádba...

-  Lehet, hogy igazad van. Furcsán han
gozhat egy 34 éves ember szájából, de az 
„élni” kerül dupla annyi energiába. Soknak 
látszik a világ.

-  A  főiskolán szerelmes voltál a szakmádba. 
E z is elvész belőled?

-  Nem, ez nem tűnik el. A főiskolán ál
talános a szakmai szerelem, és kevés a konk
rétum. Később az ember összeköltözik a

szakmával, aztán elveszi feleségül, és elkez
dődnek a „tedd már arrébb ezt az istenverte 
papucsot” mindennapjai. Ma értékes színé
szek mennek tönkre, szemétdombra való 
produkciók tucatjai kerülnek a nézők elé. 
Néha én sem tudom már, mi a jó, és mi a 
rossz. A közönség sem tudja. Bölcsesség kell 
ahhoz, hogy ezt túl éljük. Az Elbától keletre 
most mindenki „mélyrepül”.

-  Eredeti végzettséged szerint jogász vagy. 
Hogyan jö tt ehhez a színészet?

-  Régóta motoszkált bennem a színészet, 
hiszen tizennyolc éves koromban is jelentkez
tem a főiskolára, de nem mertem elmenni, 
mert azt hittem, hogy csak kiválasztottakat 
vesznek fel. Én nem tartottam magamat an
nak. Egyetemi éveim alatt semmit nem talál
tam, ami az életemet magába akarta volna 
szívni, Egyszer aztán Várkonyi Zoltánt láttam 
játszani Tyronként, O’Neill Utazás az éjsza
kába című darabjában. Felállt egy asztalra, ki
csavart egy villanykörtét, és ezt mondta: „Ne

lenne egyetlen centem se a bankban, és ne 
lenne egyetlen hold földem sem, csak azt tud
nám, hogy akkora művész voltam, amekkora 
lehettem volna.” Ez a mondat annyira szöget 
ütött a fejemben, hogy arra gondoltam, miért 
kell nekem majd 45 évesen alkoholista ügy
védnek lennem. Ez nem az én életem lenne. 
Felvettek a főiskolára, és én elhatároztam, 
mostantól a saját életemet élem, persze akkor 
még nem tudtam, hogy ilyen rettentő fárasztó 
lesz. Mostani életem valóban az enyém. Sző- 
röstül-bőröstül, én választottam.

-S ze g e d , Független Színpad, Miskolc: m i- 
• kor hagysz ott egy színházat?

-  Szegedről nem én jöttem el, hanem 
Ruszt József, aki mesterem volt. Hiszen 
egyetértettem azzal, ma is így gondolom, ha 
egy társulat megválasztja első emberét, ak
kor azt egy önkormányzat ne bírálja felül, 
mert általában nem ért hozzá. A szegedi 
konfliktus vége az lett, hogy néhányan a tá
vozást választottuk, Ruszttal az élen. Ké
sőbb azonban a Független Színpadot ponto
san ugyanaz a szerveződési elv kezdte mű
ködtetni, mint a szegedit, amit otthagytunk. 
Azért jöttem el a Független Színpadtól, 
mert úgy gondoltam, hazugsággá torzult az 
az eszme, amelyért Szegeden fellázadtunk.

-  Nem  szeretnél fővárosi színész lenni?
-  Most nem fontos! Nagyon le vagyok 

maradva, hiszen „hajlott” korom ellenére 
pályakezdőnek számítok. Az a színház az 
otthonom, ahol segítenek abban, hogy mi
nél többet tudjak dolgozni.

-  Miskolcon segítenek?
-  Igen, határozottan. Most nem vagyok 

senkinek az embere. Valaha Ruszt József 
„embere” voltam, de ez már életem lezárult 
korszaka. A barátság kötelezett mindaddig, 
amíg nem fenyegette az önbecsülés és a 
gondolkodás szabadságát. Odamegyek, aho
vá hívnak, és addig maradok, amig jól tu
dunk együtt dolgozni. Amikor a Független 
Színpadot otthagytam, akkor Galgóczy Ju
dit hívott Miskolcra, és Hegyi Árpád Juto- 
csa, az új igazgató olyan ajánlatot tett, amit 
nem lehetett visszautasítani.

-  Te játszod a Cyrano de Bergerac főszere
pét, mikor lesz a bemutató?

-  November 13-án, pénteken.
BÓKA B. LÁSZLÓ

F alakon  kívül
A kortárs tánc az a műfaj, 
aminek, ha első országos 
szemléje készülődik, és á 
megrendezéshez szponzor 
kéne, a megkeresettek közül 
a . felénél több elvi-baráti tá
mogatásáról biztosít; a többi 
meg válaszra sem méltatja a 
feladót. Ahogy a miniszté
rium... mára két éve, hogy 
levélfeleletet várnak, várnak a 
szakma úttörői. (Végül a fő
városi önkormányzat segít.) 
Meg az a műfaj, aminek 
nincs képzése, színháza, hiva
tásos gárdája, sajtója, kritiká
ja. Meg az, amire minden al
kalommal zsúfolásig telt ház
nyi nézősereg kíváncsi, a kül
földi vendégművészek ámu
latára nálunk a legfiatalabb és 
legkitartóbb a közönség!

N o meg az a műfaj a kor- 
társtánc, amelyet egy még 
49-ben leradírozott a politi
ka a palettáról -  aminek 
hatását máig nyögi a tíz éve

tápászkodó műfaj. Hogy mi 
született így, a falakon kívül, 
arról mutat teljes képet az 
Első' M agyar Kortárstánc- 
szemle november 14. és 21. 
között. Közép-Európa Tánc
színház, Artus, Andaxinház, 
a Rock Színház táncműhe
lye, Sarbo, Zákány-cso
port. .. előadásaikat fölveszi 
az osztrák és a belga televí
zió -  Nagy Józsefnek, Bo- 
zsik Yvettnek, Kovács Ger- 
zson franciaországi kiemel
kedő sikereinek nyomán. Az 
egyik szervező, a PeCsa-beli 
Szabó György mondja, hogy 
a legkevésbé elismert és tá
mogatott művészeti műfaj
nak van egyedül világsztárja 
(a nemrég itthon is látható 
Nagy József). A magyar tévé 
kósza ígéretei közül egy biz
tos: a reggeli kulturális aján
ló, a Start hozza majd a napi 
programot.

(RÉVI)

Siker a damaszkuszi úton
Újra premierjátékos Miller Lajos, aki az Ope
raház Adriana Lecouvreur című operájának 
szerepbéli „rendezője”. S nem is akárhol, az 
opera ugyanis 1730 márciusában, a párizsi Co- 
medie Francaise öltözőjében kezdődik... Am 
mielőtt szót ejtenénk a premierről, a nemzet
közi hírű baritonista nem éppen szokványos 
fordulattal kezdi a beszélgetést:

-  Köszönetét mondok a Kurírnak korábbi 
kérdéséért, amikor a feleségem elmondhatta: 
az amerikai-magyar gálán -  a konferálás elle
nére -  nem betegség miatt nem énekeltem, 
már napokkal előbb Damaszkuszban voltam. 
Megerősíthetem: az érdekeltek tudták, jó előre 
jeleztem a turnét. Damaszkuszról annyit: két 
estén léptünk fel a Korona Pódium vendégei
ként. Az első alkalommal a magyar követség 
meghívott vendégei előtt mutattuk be Pitti 
Katalin Tigris asszony című estjének részét, 
amely Callast idézte, ebben a Traviata duettjé
ben működtem közre, az est második részében 
felidéztük Budapest esti zenés szórakozási le
hetőségeit. A sajátos látogatásban helyet ka
pott az Opera, a Zeneakadémia, az Öperett

Színház és a Korona Pódium műsorkínálata. A 
második és harmadik koncertet egy híres szál
lodalánc finanszírozta, ezernél több vendég 
előtt adhattunk ízelítőt fővárosunk és a magyar 
kultúra sokszínűségéből. Az estek különleges
ségnek számítottak, amelyeken részt vettek a 
külföldi diplomáciai testület, és a helyi elit tag
jai. Damaszkusz különleges világ, nincs állan
dó koncerttermük, színházuk, telt házas sike
rünk a magyar kultúrának szólt.

-  Evek óta figyelem nemzetközi kaiTierjét. 
Így tudom, hogy az Operaház új bemutatója -  
önnek nem újdonság. Két évvel ezelőtt az olasz 
operaélet nagy öregjének, Gianandrea Gavazze- 
ninek vezényletével a milánói Scalában m ár éne
kelte a szerepet.

-  így igaz. Milánóban napi három próbával 
készültünk a bemutatóra. Itthon éppen az ará
nyokat hiányolom. Ezt a darabot zongora mel
lett nemigen lehet megtanulni. Szerencsére is
merem Gardelli mester igényességét, fantaszti
kus erejét, koncentráltságát, és így talán keve
sebb próbával is eléri a zenei tökéletességet.

(MÁTAI)
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BUDAPEST VI., MOZSÁR U. 8. 

TELEFON: 269-1350-től 269-1359-ig

Budapest egyik legszebb részén, 
a II. kér., Csatárka úti lakónegyedben 

az alábbi lakásokat kínáljuk;

II., Cseppkő u. 60-62. sz.
2+2x1/2 szobás 114-116 m2-es lakások

gépkocsitárolóval •- \

II., Cseppkő u. 64-66. sz. u v  — ■ 3

2+2x1/2 szobás, 3 szobás, : ' . ■ , ■ (9Qß.yv . )

3+1/2 szobás 80-106 m2-es lakások i

gépkocsitárolóval
■oII., Zöldkő u. 31. sz.

3 szobás, 3+1/2 szobás 78-106 m2-es lakkok cv i

gépkocsitárolóval ■

II., Zöldkő u. 35. sz. jfi ©gfeEr « .Qsvv>~*.’;: • \

3+1/2 szobás 106 m2-es lakás
gépkocsitárplpval >■ 5
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