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Utazásaink, szerepléseink során bizony 
nem minden alakul a megálmodott tö
kéletességgel. Olykor becsúsznak ba
kik, hibázunk is. Vidéken fordult elő, 
hogy lelkesen bemutattam partnere
met a színpadon: Cziglán Istvánt. Az 
első sorokban szinte kórusban meg
szólaltak: En is cigány vagyok... én is. 
(Cziglánt cigánynak értették.)

Máskor történt. Egy külföldi fellé
pésen, előadóestünkön bekonferáltam 
Játék című dalunkat, és ahogy elszán
tam magam az éneklésre, meg is der
medtem, mert abban a pillanatban 
teljesen kitörlődött memóriámból a 
szöveg. Ilyenkor az ember természe
tesen énekel, rögtönöz össze-vissza min
dent. István pedig igyekezett kísérni a 
gitárral -  szegény. 0  is, akárcsak én, 
igencsak megizzadt. Színpadi alapsza
bály, ki kell tudnunk vágni magunkat 
bármily vész leselkedik is ránk, bármi
lyen helyzetbe kerültünk is.

Gyakran előfordul, hogy amikor új 
dalt írunk, még nincs hozzá szöveg, 
így többnyire angol, francia vagy olasz 
halandzsával vesszük fel a dalt demóra. 
Ez eddig még nem is olyan különös. 
De már az is előfordult, hogy játszani 
akartuk koncerten azt a bizonyos új 
dalt, amelyiknek még nem volt szöve
ge. Ilyenkor jött az angol rögtönzés. 
Ennél még „vadabb” sztori volt, ami
kor az első lemezünkre is francia ha
landzsával került fel egy dal. Egysze
rűen azért törént így, mert annyira 
megszoktuk azt a verziót, hogy nem is 
tudtuk volna másképp elképzelni. S 
lám, milyen az élet! Ez a dal, illetve 
ennek a címe -  Napodon Boulevard 
-  lett egyben a zenekar neve is.

A Kertészeti Egyetemen történt a 
következő eset. Lelkesen, külső-belső 
tűzzel és izgalommal küzdve kezdtük 
első lemezbemutató koncertünket az

új felállásban. Czigi -  mint akit oda
szögeztek -  egy helyben állt a színpa
don. Szokatlannak találtam a helyze
tet, hiszen ilyet még nem láttam tőle 
azelőtt. Gondoltam, ennyire mégsem 
izgulhat. Odamentem hozzá, ő mosoly
gott, és mutatott valamit. Akkor lát
tam csak meg, hogy gitárzsinórja be
szorult a dobogó nyílásába. Rohantam 
a roadokhoz, hogy segítsen Czigin. 
Amíg a megmentési akció zajlott, ked
venc gitárosom csak helyben -  kéz
zel, lábbal, fejjel és mosollyal -  tudta 
előadni magát.

Természetesen tévéfelvételkor a 
legkellemesebbek a bakik. Nekem ed
dig háromszor is szétment már a mik
rofonom. (Ennél már csak az lett vol
na érdekesebb, ha play backnél törté
nik a dolog.) „Szerencsére” élő volt a 
közvetítés. Másik alkalommal -  szin
tén tévéműsor készült ekkor -  elérkez
tünk ahhoz a dalhoz, melyben én is 
gitározom. Eljött a pillanat, amikor 
bátra kell nyúlnom kedves hangszere
mért. Nyúltam volna -  de sehol a gi
tár. Czigi ekkor összeszedte minden 
beszédkészségét, és szóval tartotta a 
tisztelt közönséget. Kiderült, mindkét 
road azt hitte, a másikuk már felvitte a 
színpadra a hangszert. István pedig csak 
mondta, mondta a vicceket sorban, 
egyre emelkedett a hangulat. (Termé
szetesen ez a rész kimaradt a közvetí
tésből, hiszen kicsit hosszúra nyúlt a 
két nóta között a szünet.)

Miután előkerült a gitárom, úgy 
meghatódtam, hogy az eredeti tervtől 
eltérően egy „ars poetikus” dalomat 
kezdtem el játszani. Ezt a számot már 
gimnazista koromban is énekeltem az 
iskolai bulikon: „Szeretném felverni /  
A lelkem dalával /  A szomorúk szívét, 
a világot /  Most megbocsátok annak is 
/  aki bántott.” (BÉ)

Heil Hitler -  bármilyen furcsa, maga Sigmund Freud ra
gadtatta magát a gyűlölt üdvözlésre -  igaz, kesernyés él
lel, és akkor, amikor utolsó lakhelyéről, Hampsteadról volt 
szó. Mert ha nincs a náci szörny, ha nincs az üldöztetés, ha 
nem kényszerül emigrációba, hogyan is ismerhette volna 
meg London e varázslatos negyedét, ahol egykori háza (Ma- 
resfields Gardens 20.) ma is megtekinthető. Freud lelkese
déséhez persze az is hozzájárult, hogy míg Bécsben inkább 
megtűrték, mint tisztelték, vagy pláne szerették, London
ban egyenesen hősként ünnepelve fogadták, amikor 1938- 
ban családostól megérkezett. Hamar elborították a virágok, 
az édességküldemények, a szeretet és megbecsülés apróbb- 
nagyobb jelei, jöttek az érdeklődők, az autogramkérők, s 
ezt a címet nemcsak a postások és a taxisofőrök, hanem a 
bankigazgatók is ismerték. Elég volt a levelet dr. Freud, 
London címzéssel ellátni, soha küldemény el nem veszett. 
Hampstead, ez a bohémek és művészek lakta kisváros a nagy
városban befogadta, s amikor leánya, Anna Freud ugyanitt 
megnyitotta nevezetes gyermekterápia-központját, a negye
det Fredsteadnek kezdték az itteniek hívni.

A ház ma múzeum. 1982-ben bekövetkezett haláláig 
Anna Freud maga kalauzolta a látogatókat, maga látta él 
tömör, takarékosan mért információkkal például a házi 
vetítőben látottakat.

A ház egyébként nagyobb és levegősebb, mint a bécsi 
Berggassén hagyott lakás. A dolgozószoba -  a rendelő -  
azonban pontos mása a bécsinek, s ott van a szófa, áz igazi, 
az eredeti a bécsi rendelőből, keleti szőnyeggel letakarva, 
megannyi titkok tudója. Hiszen ezen a fekvőalkalmatossá
gon „vallottak” évtizedeken át a páciensek. A házvezetőnő 
ezen kívül még számos tárgyat hozatott át Bécsből, hogy 
Freud otthonosan érezze magát az emigrációban.

A múzeumban ezernyi tárgy emlékeztet Freud életére, s 
nem csak arra az egy esztendőre, amit itt eltöltött. S van
nak emlékek a látogatókról, látogatásokról is: amikor pél
dául Stefan Zweig -  a barát a régi szép bécsi időkből -  
egyszer magával hozta Salvador Dalit, a vizitből portré lett. 
Dali a képen talán túlontúl élethűen ábrázolta a pszicho-
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analitika atyját: a betegségtől elgyötört Freud a képen -  
amely szintén a múzeumban van -  élőholtnak látszik. 
Nem sokkal a találkozás után, 1939. szeptember 23-án 
hunyt el: hamvait gyűjteményének egyik görög vázája őrzi.

A múzeum, amely azért nem feltétlenül tartozik a 
látnivalókban oly gazdag London turistacélpontjai közé, 
most hirtelen különös figyelem középpontjába került. 
Néhány hónapja van a Theater an der Wien műsorán a 
Freudiána című musical, amely a londoni Freud-házban 
játszódik. A főszereplő, egy amerikai fiatalember, 
tévedésből a múzeumban éjszakázik -  az esti zárásnál 
nem veszik észre, hogy van még benn látogató - ,  és a 
nevezetes szófán álmában megjelennek Freud ismert 
esetei, no meg a saját életének helyzetei, amelyeket azután 
ffeudi módon old meg. Hogy a bécsi előadás után 
megnőtt-e az érdeklődés _ a hampsteadi ház iránt, ezt 
persze nem lehet tudni. Érdekes azonban, hogy a hely 
színpadi alkotókat ihletett meg, s még érdekesebb, hogy 
éjip á musical műfajában.

SZÁSZI JÚLIA

MEGHALNI

Ha csak egyeden szóval volna szabad jellemeznünk Marcello 
Mastroiannit, a szerénységet kellene választanunk. Amikor 
1944-ben elindult a pályán, húszéves volt. Most 67, több 
mint száz szereppel maga mögött, de változatlan alázattal 
újabb feladatok előtt.

Jelenleg Theo Angelopulos görög rendező legújabb filmjé
ben, a Gólya lebegésében váüalt szerepet. Képviselőt alakít, 
partnere Jeanne Moreau, akivel harminc évvel ezelőtt ját
szottak együtt az Éjszakában. Számukra ez mintha csak teg
nap lett volna.

Pályája kezdetén színházban játszott Shakespeare-, Cse- 
hov-darabokban. A filmekben csak sofőr- és inasszerepeket 
ajánlottak neki. „Átnéztem az akkori filmeket, és teljesen 
igazat adtam a rendezőknek. Nem volt „ hős ” fejem. 
Amikor az ember kezdő, általában csak ennyi a szövegé; „ 
Asszonyom, tálalva van! ” De ebbe aztán mindent bele akar 
vinni. Ezért pocsék lesz.”

Az igazi sikert az Édes élet hozta meg. Bár a maestro sze
rint a sikernek csak annyi pozitívuma van; több lesz a pénz, 
és a színész megengedheti magának, hogy ne fogadjon el

A SZÍNEN?
minden ajánlatot. Veszélye viszont, hogy a siker önteltté te
heti. Mastroianni elkerülte ezt a veszélyt. Imád játszani, és 
alapelve, hogy a színjátszásnak valóban játéknak kell marad
nia. Bár mostanában divat a színésznek szenvednie, úgy véli, 
hogy „aki szenvedni akar, menjen a bányába.” És nem 
tagadja, hogy jól érzi magát forgatás közbenv„Még a pocsék 

, filmek forgatása során is jól szórakoztam. És különben is, 
mi a pocsék film? Nem lehet mindig remekműveket 
forgatni”...

Hogyan készül szerepeire? A figurát spagettievés közben 
gondolja át, és amikor taxira vár. A forgatókönyvet egyszer 
olvassa el, aztán bezárja kocsija csomagtartójába. A szöveget 
az utolsó pillanatban tanulja meg. Ugyanakkor képes arra, 
hogy miután szombaton befejezte az egyik film forgatását, 
hétfő reggel belekezdjen egy újabba. Ha játszik, még a 
mostoha körülmények sem zavarják. Angelopulos filmjét 
egy észak-görögországi kisvárosban forgatják, hidegben, 
hóban. A légkör sem mindennapi, hisz a helybéli fanatikus 
pap kiközösítette őket. Mastroianni angyali derűvel csak 
csodálkozik, hiszen ő nem is ortodox. Cigarettáról cigaret
tára gyújt, hosszú, vékony fajtát szív, „fogpiszkálókat”, aho
gyan ő nevezi. És nagy kávéfogyasztó.

Talán a világ egyik legnagyobb színésze, de az egészen 
biztos, ő a legnagyobb abban, ahogy a kisemberek gyengéit, 
hibáit ábrázolja. Ráragasztották a „latin szerető” címkét, de 
a tekintetében megbúvó melankólia és mélység ennél sokkal 
többet sejtet.

Kedvenc színészé Marlon Brando, és a szívéhez legköze
lebb álló film a Nyolc és fél. Nem szereti a fesztiválokat, és 
nem dolgozik a televíziónak. „Kurvák vágjunk, de azért ad
junk egy kicsit magunkra.” / <

Sajnálja, hogy az embereknek ma már kevésbé kell a 
mozi, és nincsenek illúziói. Tudja, hogy a mai sztárok nem a 
színészek, hanem a teniszbajnokok, az autóversenyzők, a 
televíziós-műsorvezetők, a rocksztárok. Melyik színész 
tudna egybegyűjteni ötvenezer embert?

A 67 éves Marcello Mastroianni, mint Edith Piaf, nem 
sajnál semmit, mindent vállal, amit eddig tett. Olaszország
ban az emberek az utcán a keresztnevén szólítják meg. 
Visszavonulásra még nem gondol. .Meghalni a színen? 
Nem, túlzás volna. Es különben is, már megtörtént...”

(GÖBÖLYÖS)
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Területi képviseletek:
Békéscsaba
Eger
Kecskemét
Miskolc
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Pécs
Tapolca

(66) 2 6 -9 6 6 /1 5 0  
(36) 1 1 -7 6 6 / 27 
(76) 2 8 -7 6 6 /1 2 5  
(46) 79-146 
(62) 22-619 
(22) 21-753 
(56) 32-763 
(72) 12-125 
(87) 12-890
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A holland színházi élet sokszínűségéről egy 
ízben már kaphattunk ízelítőt. A Tavaszi 
Fesztiválra olyan kis önálló gárdával, saját 
épülettel nem rendelkező társulatokat lát 
vendégül a főváros, amelyek létezése a kultú
ra finanszírozására is példa. Szabó György 
színházi szervező, a Petőfi Csarnok munka
társa ismerteti a programot:

-  A Szkéné színpadon Mark Kingsford 
pantomin- é s  burleszkelemekkei tarkított 
mozgásművészeti előadását láthatjuk; szin
tén mozgásszínház a Suver Nuver, a pro
dukcióban sok a geg, a trükk. A Tender 
Társulat színpada az utca, Budapesten a 
Váci utca é s  a Vörösmarty tér, Esküvő című 
előadásukhoz tizenhat balkont kellett kibé
relni. Az egyiken vasalni fognak, leadják a 
több száz méteres ruhát, mosnak a kútban...

Két nagyobb produkciót a Petőfi Csarnok 
fogad.

Krisztina de Chatel modern tánccso

portja az úgynevezett minimal irányzatot 
követi. Az Amerikában és Európában is jó 
nevű csoport a kis táncegyüttesek közt a 
legnépszerűbb Hollandiában. Föld című elő
adásukhoz 25 köbméternyi, azaz öt teher
autónyi főidet kell fölhordani a színpadra, e  
körül foglal helyet a közönség. Az előadás 
nagy vonzereje Philip Glass zenéje, ennek 
bemutatása magyarországi premier lesz.

A holland kortársszínház egyik legnagyobb 
egyénisége a Hinderik Stúdió. A világhírű 
látványszínház a Járdaszél című előadásá
val robbant be a köztudatba; ezúttal egy 
pszichologizáló drámát, a Homokgődör 
címűt láthatjuk. Egy férfi visszaemlékezése
iről, beteljesítetlen szerelméről szól a 
darab. Az előadáshoz egy házat kel) fölé
píteni; pincével, padlással, szobával; a 
szobának „szerepe szerint” össze kell 
zsugorodnia, homokvihar dúl a pincében...

A hollandok legjelentősebb rendezvé

nyüknek nem is az előadásokat tartják, ha
nem egy konferenciát a kultúra finanszíro
zásáról. Március 25-én az Operaházba erre 
az eszmecserére meghívtak minden érintett 
vállalkozót, szakembert. A Lágymányosi 
Közösségi Házban előadást, a Kreatív Moz
gásstúdióban pedig tréninget tart a szintén 
világhírűvé lett magyar származású 
Karczag Éva. Amerikában Trischa Brown 
moderntánc-csapatának volt tagja, Hollandi
ában pedagógusként a legjobbak közt 
jegyzik.

-  Sosem sikerült még ekkora jelentő
ségű programújdonsággal gazdagítani a 
Tavaszi Fesztivált. Minek köszönhető ez 
éppen most?

-  Egyedül a hollandoknak, akiknek ez a
mustra kílenc-tíz milliójukba kerül. Mindent 
ajándékba kapunk tőlük, csak hogy láthas
suk, hol tart a színház a világnak azon a 
tájékán. RÉVI JUDIT


