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It József 4tW~ s:~báz< ebbeQ az
écvQea tíí~mu~otára
&MQrrC~
ZSigmond Légy j6mlpdhalf1ig címu da-rabját. Az öreg Póiala1d sze):'epéte a
kétSzeres !{~sut1;H~í.taS" s:ZÍ~:Ql~t
vészt, Bessenyei Fere1lcet kérték
fel. Igent mrnidptf: ~gy felej1)hetet,:,
- Muvész úr, mit jelent Önnek a színház?
- Mindent! Az életemet!
Bízvást mondhatom,
hogy
szÍnésztársaimmal,
barátaimmal boldog, szépségesen
szép életet éltünk. Hittünk
abban, hogy amit teszünk, az
j6 célt szolgál. A színház az
emberi szellem legmagasabb
rendu igényei közé tartozik.
Mi a Nemzeti Színházat szolgáltuk, szolgáljuk egy életen
keresztül.
Amikor fiatalok
voltunk, reménykedtünk.
A
remény nem volt hiábaval6.
Ez adta a lehetoségét, hogy
továbbéljünk.
Szinte a világot kellett megváltanunk.
Magyar irodalmat
tanÍtottunk a darabokon keresztül
az embereknek, és ezért érdemes volt élnünk! Együtt alkottunk olyan szellemi vezetokkel mint Németh Lászl6,
Déry Tibor, lllyés GyuJ,a! Sza~
badságharcot és forradalmat
is játszottunk, .játszhattunk.
Színpadra..kerü}tek olya:n történelmi
darabok, mint az
Ozoraj. példti, a Széch.e:nYÍ, a
D6zsavagy a Bánk bán. EljátszhatttiII} pélqáuJ,Kössuth..
ot Illyés Fák)yá.lá:ngjábti:tl. A
nemzeti
mégmaradásért
fol~ e.zti .hattilmas~yzqelem. Számunkra
a színház
...

akkor a gondolkodás tisztaságát, az emberi mélt6ságot jelentette.
- Úgy gondolja, hogy afiatapr6bálom megtaláIrli a nyulokat már nem érdekli a muvé- galmamat. Bár néha úgy érszet, a kultúra?
zem, hogy j6 lenne megint fi- Ma másr61 sz61 minden.
atalnak lenni, és újra elját,Eltorzultak a dolgok, megválszani mindent! Újra átélni a
régi, varázslatos estéket a szÍtoztak az értékek, megszunnésztársaimmal,
barátaimtek, átalakultak a barátságok.
Akarnak ugyan valamit csi- mal, és azokkal is, mint pélnálni, de nem tudják pontodául o..aásd a rejtvényben!),
san, hogy mit. Félek tole, akik sajnos már nem lehetközöttünk.
Akikkel
hogy nem igazán akarják azt, nek
amiért mi küzdöttünk régeb- együtt éltünk, együtt alkotben. Csak azért is mást akar- tunk maradand6t.
- Muvész úr! Nagyon köszönak, pedig elég lenne ugyanazt tenni, mint nekünk: ma- nöm a besze1getést, és azt a sok
gyar szÍndarabokatjátszani
a csodálatos estét, amit az olvasóinknak és nekem a színházi
kultúrára igényes emberekeloadásokon nyújtott, és remélnek. Sajnos, közönségessé
vált a világ, és én ezzel a vi- jük, még sokáig nyújtani fog.
lággal nem tudok mit kezdeBERÉNYIKAMILLA
ni. Örülök, amikor "belebújhatok" az öreg P6saláki szerepébe. Ez. egykedyes, j6 szerep. Tiszta szellemrol, emberi mélt6ságr61, t1sztességrol
sz6l. J;Ilagyon boldog vagy()~,
a'inikör ismét a színpadon lehetek, Még .:nyoll!wan éYel'e:n
is ez az én világom: a színház!
- Eloadások 'Utánm~gy
vi1;s~"a~an1Jára?
~g~:n,Qtta !;s~pq1;>~~,aEl<;r
vl,\it,i;l, ~utyáim
közelében

